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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Zárószavazás előtti módosító iavasla t

Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a természet védelmérő l szóló 1996. évi LIII.
törvény módosításáról szóló T/2236. számú törvényjavaslat T/2236/12 . számú egysége s
javaslatához a következő

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat címe az alábbiak szerint módosul :

2011 . évi . . . törvény [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény] egyes
természetvédelmi és agrártárgvú törvények módosításáról

2. A törvényjavaslat a 2. §-át követően az alábbi új 3. §-sal egészül ki, az ezt
követő § számozása értelemszerűen módosul:

(1) Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési	 feltételei	 kialakításának
elősegítésével összefügg ő egyes kérdéseirő l szóló 2010 . évi CXLIV. törvény (a továbbiakban :
Kbtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg az agrárpolitikáért felel ős miniszter az
agrárkamarai rendszer átalakítását felügyel ő megbízottat (a továbbiakban : kamarai biztos )
nevez ki . A kamarai biztos feladatait az agrárkamarai rendszer úi szervezeti és működés i
feltételeit	 meghatározó	 törvény	 alapján m galakuló	 országos	 kamara elnökének
megválasztását követő nyolcadik napig látja el . ”

(2) A Kbtv. 2 . § (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :

[(3)Akamarai biztos a (2) bekezdésben foglaltak szerinti feladatai ellátása érdekében:1



„a) az agrárkamara elnöke, alelnöke, főtitkára valamint titkára továbbá az agrárkamar a
nevében jognyilatkozat tételre io osult más személy képviseleti vagy döntéshozatali fogkörét
írásban magához vonhatja, az agrárkamara bármely tisztségviselője, munkavállalósa részére
utasítást adhat, vagy jognyilatkozat megtételét előzetes írásbeli hozzájárulásához kötheti;'

3.

	

A törvényjavaslat 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

§

„(1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép
hatályba.

(2) E törvény 3. 4-a 2011 . június 30-án lép hatályba .,

1(2)1 ( E törvény hatálybalépése el őtt 5 évnél korábban kiadott természetvédelmi hatóság i
engedélyekre a Tvt . e törvénnyel megállapított 75 . § (2) bekezdése nem alkalmazható, ezek az
engedélyek a törvény hatálybalépését követő 90. napon érvényüket vesztik . ”

Indokolás

A kamarai biztos működését a koherencia megteremtése érdekében, valamint az agrárkamara i
rendszer működésének zavartalan és zökkenőmentes biztosítása végett indokolt az új
szervezeti és működési feltételeket meghatározó agrárkamarai törvény hatálybalépésé t
követően megtartandó választások tényleges lezárásáig fenntartani . A gyakorlatban ismert
ügyek átadás-átvétele megfelel ő alkalom arra nézve, hogy annak bekövetkezte az új
szervezeti és működési feltételek tényleges megvalósulását garantálja .
A kamarai biztos a külön törvényben biztosított jogkörével mindaddig élhet, amíg jog i
értelemben meg nem szűnik az agrárkamara, vagy bármely kamarai tisztségviselő képviseleti
jogosítványa (pl . átadás-átvételi dokumentumok aláírása) . Eddig az időpontig lehet ugyani s
szó a kamara nevében történ ő jognyilatkozat megtételére.
A javaslat megteremti annak egyértelmű jogalapját, hogy a kamarai biztost nemcsak a
harmadik személyek irányában jelentőséggel bíró képviseleti jog gyakorlásában, hanem a
szervezet belső igazgatásában (pl . a kamarai választások előkészítésében) is illessék me g
olyan jogok, amelyek garantálják az agrárkamarai új szervezeti és működési feltételeine k
tényleges megvalósulását .

Budapest, 2011 . június 20.
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