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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[23. §

A Naktv. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött megállapodásban foglaltak
szerint  közreműködik  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmához  kapcsolódó  hatósági
ellenőrzések lefolytatásában.”

24. §

A Naktv. 16. § (1) bekezdése a következő e)-g) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében)

„e) ellátja  az  élelmiszerlánc-felügyeletért,  illetve  az  erdőgazdálkodásért  felelős  miniszter
által  rendeletben meghatározott,  a  mezőgazdasági  és  az erdészeti  gépkezelői  jogosítvány
megszerzésével összefüggő feladatokat;
f) ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat,
g) ellátja a helyi földbizottsági feladatokat.”]

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: elhagyás

[19. §

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Naktv.) 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„j) küldöttválasztó közgyűlés: a kamarai tagok olyan ülés tartása nélküli választói gyűlése,
amelynek  napirend  szerinti  kizárólagos  feladata  a  megyei  küldöttgyűlési  küldöttek
megválasztása.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

A Naktv. a következő 59/B. §-al egészül ki:

„59/B. §

(1) E törvénynek az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével  összefüggő
módosításáról  szóló  2018.  évi  ….  törvénnyel  (a  továbbiakban:  2018.  évi  …  törvény)
megállapított  2.  §  j)  pontját  a  2018.  évi  … törvény  hatályba  lépésekor folyamatban  levő
eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E  törvénynek  a  2018.  évi  …  törvénnyel  megállapított  2.  §  j)  pontját  a  megismételt
eljárásokban is alkalmazni kell.”]

Indokolás 

1. 

A Javaslat olyan feladatokat kíván az agrárkamara hatáskörébe átadni, amelyeket ma közpénzből
finanszíroz  az  állam,  és  megfelelően  képes  ellátni  a  közigazgatás.  Emiatt  nem  csupán
indokolatlan a hatásköri  szabályozás módosítása, de a kétszeres finanszírozás veszélye állhat
fenn.

Nincs ésszerű magyarázata annak, hogy a Digitális Magyarország programhoz tartozó Digitális
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Agrárakadémia működtetésének feladatait az agrárkamarának adják át. Mindez nem szól másról,
mint a pályázati források elosztása feletti döntési jog átadásáról.

Súlyos visszásságokat eredményezhet a helyi földbizottság feladatkörének elvonása és megyei
szintre telepítése. Ahhoz vezet, hogy politikusok, nem pedig a helyben érintettek fognak dönteni
a termőföldekkel kapcsolatos ügyletekről.

2. 

Jogilag értelmezhetetlen kategóriát vezetne be a Javaslat a "gyűlés nélküli gyűlés" lehetőségével.
Az agrárkamarák működésére háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni, amelyekkel szöges ellentétben állnak a Javaslat új szabályai.

3. 

A 2. ponttal szoros tartalmi összefüggésben álló módosítás.

Jelenleg  is  folyamatban  van  egy  bírósági  eljárás  az  agrárkamarai  küldöttválasztással
kapcsolatban,  melyet  az  azt  sérelmezők  szerint  törvénysértő  módon,  gyűlés  tartása  nélkül
tartottak meg.

Anyagi  jogszabályi  rendelkezés  visszamenőleges  hatályba  léptetése  sérti  az  Alaptörvény
jogállamiság  követelményét  előíró  B)  cikk  (1)  bekezdését.  Erre  való  tekintettel  a  Javaslat
alkotmányellenes szabályozást kíván megvalósítani, így elhagyása feltétlenül indokolt.
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