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A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/14660. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 04. 11. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gőgös Zoltán (MSZP)
Módosítópont: T/14660/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

(1) A Tv. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„  (1a) Az (1) bekezdés alapján kamarai tagság akkor keletkezik, ha az (1) bekezdés a-f) pontjában
meghatározott  személy  a  tagsággal  járó  jogokat  és  kötelezettségeket  önkéntesen  vállalja,  és  a
tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyezték.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14660/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Tv. 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az őstermelő:

aa) meghal,
ab) az őstermelői igazolványát visszaadja, visszavonják,
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ac) az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő negyedik hónap utolsó napján;
b) az egyéni vállalkozó:

ba) meghal,
bb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,
bc)  egyéni  céggé  alakul  át,  feltéve,  ha  az  egyéni  cég  agrárgazdasági  tevékenységet  nem
folytat;

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból
törlik;
d) a gazdálkodó szervezet:

da) jogutód nélkül megszűnik,
db) a 2. § b) pont ba) alpontja szerinti esetben az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó
főtevékenységét megszünteti,
dc)  a  2.  §  b)  pont  bb)  alpontja  szerinti  esetben az  élelmiszerlánc-felügyeleti  információs
rendszerből  kivezetésre  kerül,  illetve  valamennyi  agrárgazdasági  tevékenység  folytatását
megszünteti,
dd) a db) és a dc) alpont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetet a mezőgazdasági
termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásból való törléssel[.];

e) spekulációs célból vált földművessé.”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14660/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Tv. 6. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az őstermelő:

aa) meghal,
ab) az őstermelői igazolványát visszaadja, visszavonják,
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ac) az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő negyedik hónap utolsó napján[;],
ad) nem kíván a tagja lenni;”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14660/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tagjegyzék tartalmazza:
a) gazda esetében

aa) a nevét,
ab) a lakcímét,
ac) az értesítési címét,
ad) az elektronikus levelezési címét,
ae) a születési helyét és idejét,
af) az anyja nevét,
ag) az adóazonosító jelét, adószámát,
ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, egyéni
vállalkozói tevékenység szüneteltetésének kezdetét és végét,
ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági időtartamát,
aj) a családi gazdálkodói nyilvántartási számát,
ak) a közös őstermelői igazolványban szereplő családtagjainak aa), ab), ac), ae), af) ag), al),
ar) alpontok szerinti adatait,
al) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító
számát, technikai azonosítóját,
am) az agrárkamarai nyilvántartási számát,
an) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,
ao) a bankszámla számát,
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ap) a tagsági viszony kezdetét,
aq)  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  által  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  információs
rendszerben nyilvántartott FELIR azonosítót,
ar) a személyi azonosítóját,
as) a kamarai igazolvány számát, érvényességének kezdetét és végét[;],
at) tagja-e a Fidesznek[.];”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gőgös Zoltán (MSZP)
Módosítópont: T/14660/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Tv. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„  (2a) A kamarai nyilvántartásba az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy jegyezhető be, aki
a (2) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve a területi gazdasági
kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a kamarai hozzájárulást
megfizette.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Font Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/14660/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Tv. 32. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §
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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.”

T/14660/10/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 9., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14660/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Tv. 32. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

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

„32. §

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

(2) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyűlés öt évre titkos szavazással 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.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/14660/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés - Tv. 35. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az országos-, illetve a megyei alakuló küldöttgyűlést
a) az alapszabályban foglaltak szerint megalakított  [Országos Kamarai Választási Bizottság ]
Magyar  Gazdakörök  és  Gazdaszövetkezetek  Országos  Szövetsége  (a  továbbiakban:
[OKVB)]MAGOSZ) hívja össze, továbbá
b) a nyertes megyei küldöttlistát, illetve országosan a legtöbb nyertes megyei küldöttlistát állító
jelölő szervezet javaslata alapján [az OKVB]a MAGOSZ által felkért megyei-, illetve országos
küldött vezeti.”

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Font Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/14660/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Tv. 59. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

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

„59. §
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(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.”

T/14660/10/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 9., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Font Sándor (Fidesz)
Módosítópont: T/14660/10/3.
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.

T/14660/10/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 9., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

(tárcaálláspont)
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