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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló  2012.  évi  CXXVI.  törvénynek  a  kényszertagság
megszüntetéséhez  szükséges  módosításáról”  címmel  a  mellékelt  törvényjavaslatot  kívánom
benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvénynek a kényszertagság megszüntetéséhez szükséges módosításáról

1. §

A Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló  2012.  évi  CXXVI.
törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet végzők e törvény által létrehozott önálló jogi
személyiséggel  rendelkező,  az  önkéntes  tagság elvén működő önkormányzati  és  közfeladatokat
ellátó köztestülete.”

2. §

A Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló  2012.  évi  CXXVI.
törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A kamarai tagság létesítésének feltétele:
a) őstermelő esetében az őstermelői igazolvány kiállítása;
b)  egyéni  vállalkozó  esetén  bármely  agrárgazdasági  tevékenység  végzésére  jogosító
nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadása;
c) a 2. § b) pont ba) alpont szerint újonnan alapított gazdálkodó szervezet esetén a szervezet
bírósági bejegyzése, működő jogalany főtevékenységének agrárgazdasági tevékenységre történő
kiterjesztése esetén az agrárgazdasági tevékenység folytatásának megkezdése;
d) a 2. § b) pont bb) alpont szerinti gazdálkodó szervezet esetén az agrárgazdasági tevékenység
folytatása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vétel
együttes fennállása;
e) az a)–d) pontban foglaltak szerinti feltételek hiányában földművesként vagy mezőgazdasági
termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétel; valamint
f) a nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó, a közösségi-, illetve
nemzeti  forrásból  finanszírozott  agrár-,  vidékfejlesztési-,  illetve  halászati  támogatást  igénybe
vevő szervezet vagy személy, valamint az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő
személy esetében e tevékenység megkezdése, illetve feltétel bekövetkezése.

(2) A kamarai tagság az (1) bekezdésnek megfelelő személy által benyújtott belépési nyilatkozatnak
az agrárkamara általi elfogadásával keletkezik.

(3)  Közös  őstermelői  igazolvány  kiváltása  esetén  a  kamara  tagjaként  az  a  gazda  vehető
nyilvántartásba, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

(4) Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltelése alatt az agrárkamarai tagsági jogviszony is
szünetel, kivéve, ha a kamarai tagsági viszony az őstermelői igazolvány hatálya miatt egyébként
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fennáll.

(5)  Az  agrárkamara  a  gazdának  vagy gazdálkodó  szervezetnek  nem minősülő  személyek  vagy
szervezetek számára az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló és tiszteletbeli tagságot
létesíthet.”

3. §

A Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló  2012.  évi  CXXVI.
törvény 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Megszűnik továbbá az agrárkamarai tagság akkor is, ha a kamarai tag a kamarából kilép.”

4. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2)  E  törvény  hatálybalépésével  egyidejűleg  a  Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és
Vidékfejlesztési  Kamaráról  szóló 2012.  évi  CXXVI. törvény 6.  §  (4)  és  (5)  bekezdése hatályát
veszti.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat  célja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési  Kamarában
való  kötelező  tagság  megszüntetése,  amelyet  rövid  időn  belül  természetesen  a  tagságukat
fenntartók  arányára  is  figyelemmel  a  kamarai  feladatok  és  támogatások  kapcsolódó
felülvizsgálatának kell majd követnie.

A magyar gazdatársadalom az agrárkamara lassan öt éves működése alapján képes megítélni a
kamarai tagság előnyeit, illetve hátrányait, indokolt és időszerű tehát a tagságot kötelező helyett
válaszhatóvá tenni.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat  úgy módosítja a törvény kamarai definícióját,  hogy annak részévé teszi az
önkéntes társulás elvét.

2-3. § 

A törvényjavaslat  mind  a  tagság  keletkezésére,  mind  pedig  annak  megszűnésére  vonatkozó
szabályok  esetében  következetesen  végigvezeti  a  kényszertagság  megszüntetését.  Az
agrárkamarai  tagság  természetesen  továbbra  is  az  agráriumban  folytatott  tényleges
tevékenységen  alapulna,  a  javaslat  az  ebbe  a  körbe  tartozó  tevékenységeken  sem változtat,
ugyanakkor ezek a továbbiakban nem hogy nem alapoznák meg önmagában,  külön formális
aktus nélkül a kamarai tagság létrejöttét, hanem csak feltételei lennének az agrárgazdálkodó erre
irányuló  önkéntes  elhatározása  gyakorlásának.  Ezzel  párhuzamosan  a  javaslat  megnyitja  az
önkéntes elhatározáson alapuló, szabad kilépés lehetőségét is.

4. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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