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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 Egyes törvényeknek az agrárgazdaság
versenyképességével  összefüggő  módosításáról szóló  T/3637.  számú  törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vtv. 8. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vtv. 8. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A  vadgazdálkodási  tájegység  határát  a  vadgazdálkodási  üzemtervi  időszak  lejártakor,
különösen a 19. § (2) bekezdés c), d), f) és l) pontjában meghatározott szempontokra tekintettel
felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz a miniszter  [a vadászati hatóság és ]figyelembe veszi  az
Országos  Vadgazdálkodási  Adattár  (a  továbbiakban:  Adattár)  adatait  és  a  vadászati  hatóság
javaslatait beszerzi.

(5) A vadgazdálkodási tájegység határának módosítása – a (4) bekezdésben foglalt eseten kívül – az
üzemtervi  időszakon belül  egy alkalommal,  indokolt  esetben kezdeményezhető.  A módosítást  a
módosítással  érintett  vadászterületek  vadászatra  jogosultjai  együttesen  kezdeményezhetik.  A
módosításra irányuló javaslatot szakmai felülvizsgálat céljából az illetékes vadászati  hatóság,  az
érintett tájegységi fővadász [és az Adattár ]részére, indokolással ellátva kell megküldeni.



(6)  A vadászati  hatóság[,] és  a  tájegységi  fővadász  [és  ]az  [Adattár az  ](5)  bekezdés  szerinti
módosítás  indokoltságáról  a  javaslat  kézhezvételét  követő  30  napon  belül  egyeztetést  tart.  A
vadászati  hatóság a módosítás támogathatóságáról az egyeztetést  követő 15 napon belül írásban
tájékoztatja a minisztert,  aki a szakmailag megalapozott és indokolt módosító javaslat alapján a
tájegységi határt módosíthatja.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Vtv. 14. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1)  Társult  vadászati  jog  esetén  a  12.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kérdésekben  való  határozat
meghozatalát  a  vadászterület  összes  tulajdonosának  a  tulajdoni  hányada  arányában  számított
egyötöde hirdetmény közzététele útján kezdeményezheti. A hirdetmény közzététele iránti kérelmet a
gyűléssel  érintett  vadászterület  fekvése szerint  illetékes  vadászati  hatósághoz kell  benyújtani.  A
hirdetménynek  tartalmaznia  kell  a  tulajdonosi  közösség  gyűlésének  helyét,  idejét  és  napirendi
pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a vadászterület térképi megjelölését.
[ Az e bekezdésben meghatározott tartalommal beadott hirdetmény kérelemnek minősül.]

(2)  A vadászati  hatóság  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tartalmú  hirdetményt  a  tulajdonosi
közösség  gyűlését  megelőző  legalább  harmincadik  napon  teszi  közzé  a  központi  elektronikus
tájékoztatásra  szolgáló honlapján,  valamint kifüggeszti  a  hirdetőtáblájára.  A vadászati  hatóság a
hirdetményre rávezeti a közzététel időpontját és a levétel napját. A vadászati hatóság a hirdetményt
legkorábban a tulajdonosi közösség gyűlésének napját követő [legközelebbi munkanapon ]napon
veszi le a honlapról és a hirdetőtábláról.

(2a)  Joghatás  a  vadászati  hatóság  központi  elektronikus  tájékoztatásra  szolgáló  honlapján  való
közzétételhez fűződik. A hirdetményt a kezdeményezőnek – tájékoztató jelleggel – minden érintett
település önkormányzati hirdetőtáblájára is ki  kell  függeszteni legkésőbb a tulajdonosi közösség
gyűlését megelőző 15. napig, amely hirdetmény legkorábban a tulajdonosi közösség gyűlésének
napját követő napon vehető le a hirdetőtábláról.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §
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A Vtv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A vizsga  a  vadászati  jog  gyakorlásával,  hasznosításával,  továbbá  a  természetvédelemmel
kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint sörétes és golyós vadászlőfegyverekről szóló elméleti
részből és – kivéve a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászókat –
gyakorlati vadászlövészetből áll.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

A Vtv. 81. §.-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki

„(9) Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyző előzetes bizonyítási eljárás keretében
vadkár  felmérés  céljából  szakértőt  rendel  ki,  a  szakértő  a  kárfelmérési  eljárás  megindításáról,
valamint  a  helyszíni  felmérés  helyéről  és  időpontjáról  köteles  igazolható  módon  értesíteni  a
vadászatra  jogosultat.  A  vadászatra  jogosult  a  szakértő  eljárásáról  készülő  jegyzőkönyvben
foglaltakra  jogosult  észrevételeket  tenni  a  kár  tényével  és  mértékével  összefüggésben.  Ha  a
vadászatra jogosult képviselője a szakértő értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési eljárás
helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - Vtv. 100. § (1) bekezdés 27. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pontja a következő 27. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„27.  [a korlátozott látási viszonyok mellett végzett ]az éjszakai  vadászat rendjének különös
szabályait,”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Vtv. [110. §-a ]a következő [(4) bekezdéssel]111. §-sal egészül ki:

[„(4) Ha a Módtv. hatálybalépése előtt a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017. február
28-án le nem járó üzemterv szerint működő vadászterület vonatkozásában a földtulajdonosi
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közösség  és  a  vadászatra  jogosult  az  (1)  bekezdésben  foglaltak  szerint  nem  kérelmezte  a
haszonbérleti  szerződés  meghosszabbítását,  vagy  kérelmezte,  de  a  vadászati  hatóság  a  (3)
bekezdés alapján a kérelmet elutasította, a vadászterület határát 2020. február 29-ig a 11/A-
11/C.  §-ban foglaltak szerint  meg kell  állapítani  és  a  hatályos  vadászati  üzemterv lejártát
követő időszakra a haszonbérleti szerződést meg kell kötni azzal, hogy a 11/A. § (2) és (5)
bekezdésében,  valamint  a  11/B.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  határidők  vonatkozásában  a
hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati éve alatt a 2019/2020-as vadászati
évet kell érteni.”]

„111. §

Ha az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló
2018.  évi  …. törvény (a  továbbiakban:  2018.  évi  ….  törvény)  hatálybalépése  előtt  a  vadászati
hatóság  által  jóváhagyott,  de  2017.  február  28-án  le  nem  járó  üzemterv  szerint  működő
vadászterület  vonatkozásában  a  földtulajdonosi  közösség  és  a  vadászatra  jogosult  a  110.  §  (1)
bekezdésben foglaltak szerint nem kérelmezte a haszonbérleti szerződés meghosszabbítását, vagy
kérelmezte,  de  a  vadászati  hatóság  a  110.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  kérelmet  elutasította,  a
vadászterület határát 2020. február 29-ig a 11/A-11/C. §-ban foglaltak szerint meg kell állapítani és
a hatályos vadászati üzemterv lejártát követő időszakra a haszonbérleti szerződést meg kell kötni
azzal, hogy a 11/A. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 11/B. § (1) bekezdésében foglalt határidők
vonatkozásában  a  hatályos  vadgazdálkodási  üzemtervi  ciklus  utolsó  vadászati  éve  alatt  a
2019/2020-as vadászati évet kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Vtv. a következő [111]112. §-sal egészül ki:

[„111. §

Mentesül a 81. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alól az a vadászatra jogosult,
amely  2018.  november 1-ig  az  egyes  törvényeknek  az  agrárgazdaság  versenyképességével
összefüggő  módosításáról  szóló  2018.  évi  ….  törvény  által  megállapított  81/B.  §  (2)
bekezdésben szabályozott módon biztosította a vadkár alap összegét.”]

„112. §

Mentesül  a  81/B.  §  (5)  bekezdésében foglalt  jogkövetkezmények alól  az a  vadászatra  jogosult,
amely 2018. november 1-ig a 2018. évi …. törvény által megállapított 81/B. § (2) bekezdésben
szabályozott módon biztosította a vadkár alap összegét.”
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

Hatályát veszti a Vtv.
7. 64. § (1) bekezdés f) pontja,

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Naktv. 2. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

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]akaratnyilvánító  fóruma,  amelynek  [napirend szerinti  ]kizárólagos  [feladata]célja a
megyei küldöttgyűlési küldöttek megválasztása.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés - Naktv. 7. § (2) bekezdés a) pont ai) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) A Naktv. 7. § (2) bekezdés a) pontjának ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tagjegyzék tartalmazza gazda esetében)

„ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági és érvényességi időtartamát, valamint
a biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatát;”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Naktv. 27. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §
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A Naktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

(2)  Főigazgató  csak  az  lehet,  aki  a  [közszolgálati  tisztviselők  jogállásáról  ]kormányzati
igazgatásról szóló törvény szerint kormányzati szolgálati viszonyba kinevezhető.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Naktv. 27. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Naktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

(8)  Az  igazgató  az  agrárkamara  országos  ügyintéző  szervezet  önálló  szervezeti  egységének,  a
megyei (fővárosi) ügyintéző szervezetének vezetője, aki az agrárkamarával munkaviszonyban áll.
Igazgató csak az lehet,  aki  a  [közszolgálati  tisztviselők jogállásáról  ]kormányzati  igazgatásról
szóló törvény szerint kormányzati szolgálati viszonyba kinevezhető.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Naktv. 27. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Naktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

(10)  Az  agrárkamara  hatáskörébe  utalt  közigazgatási  ügyekben  az  agrárkamara  szervezeti  és
működési szabályzatában meghatározottak szerint a főigazgató a közigazgatási szerv vezetőjeként
jár  el.  Ezekben  az  ügyekben  ügyintézőként  csak  az  járhat  el,  aki  a  [közszolgálati  tisztviselők
jogállásáról  ]kormányzati  igazgatásról  szóló  törvény  szerint  [köztisztviselőnek  vagy
ügykezelőnek ]kormánytisztviselőnek kinevezhető.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Naktv. 59/B. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

28. §
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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.

(3)  A 2018.  évi  ...  törvény hatályba  lépését  megelőzően  ülés  tartása  nélkül  lefolytatott  megyei
küldöttválasztó közgyűlést a 33. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelőnek kell tekinteni.”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 15.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § - 1996. évi LIII. törvény 74. § (4) 
bekezdés b) pont

… riasztási[,] vagy…

2. 4. § - Vtv. 9. § (3) bekezdés
… –, valamint… 
…vad [oda került]odakerült.…

3. 9. § - Vtv. 74/B. § (6) bekezdés b) pont
…zárttéri [trófea-ranglista]trófearanglista 
elkülönített…

4. 15. § 1. pont … „küllemi”[,] szöveg…

5.
17. § (2) bekezdés - Vt. 69. § (1) 
bekezdés nyitó szövegrész

…törvény [hatályba lépésének ]
hatálybalépésének napjával

6. 27. § - Naktv. 27. § (5) bekezdés …(6) [és(7) ]és (7) bekezdésben …

7. 28. § nyitó szövegrész … [§-al]§-sal egészül…

8. 28. § - Naktv. 59/B. § (1) bekezdés
…törvény [hatályba lépésekor ]
hatálybalépésekor folyamatban …

Indokolás
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1. Az Adattár eljárási szerepének pontosítása. 
2. A hirdetmény kifüggesztési szabályainak pontosítása. 
3. Vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral végzett vadászat esetében nem indokolt a
lőgyakorlat elvégzése. 
4. Indokolt biztosítani a vadkárbecslési eljárás során a kárszakértő jegyzőkönyve vonatkozásában a
vadászatra jogosult számára észrevételezési jogot. 
5. Terminológiai pontosítás 
6-7. A  Vtv.  jelenleg  két  110.  §-sal  rendelkezik,  így  indokolt  az  új  átmeneti  rendelkezések
számozását ennek megfelelően pontosítani. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Vadászíjjal történő vadászat esetében a vadászjegy már tartalmazza az íjjal történő vadászatra
való utalást, így nem indokolt a külön igazolást is a vadásznál tartani. 
9. Az eredeti jogalkotói szándékot pontosabban kifejező módosítás. 
10. Az őstermelői igazolvány érvényességi időtartamát is indokolt nyilvántartani. 
11-13. Az új jogállási törvény megjelölésének megfelelő pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

14. A jogalkotói szándék sem a NAKtv. elfogadásakor, sem annak módosításakor nem irányult a
NAK tagságát  alkotó gazdatársadalom választási  joga gyakorlásának olyan elnehezítésére,  hogy
megyei szinten egy helyen egy időben való megjelenésre kötelezze az adott megye tagsági joggal
rendelkező gazdáit. A megyei küldöttválasztó közgyűlés nem ölt ülés jelleget, hanem - az országos
választások választókörzeteihez hasonlóan - a választás ideje alatt folyamatos jelleggel a szavazati
jog gyakorolhatóságának fórumát adják. Erre figyelemmel az eltérő jogértelmezések egységesítése
érdekében  indokolt  a  törvény  szövegében  is  megjeleníteni,  hogy  a  megyei  szinten  megtartott
küldöttválasztó közgyűlések formális ülés alakiság hiányában is érvényesen megtartott események
voltak. 
15. Nyelvhelyességi módosítás.
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