
2013 DEC v 7 ,

Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) ООУ határozat 107 . § (1 )
bekezdése alapján „a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráró l

szóló 2012 . évi CXXVI. törvény módosításáról” szóló T/12953 . számú törvényjavaslat

T/12953/9. számú egységes javaslatához – az előterjesztők nevében – а következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő

1 . Az egységes javaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„2 .
§

А Tv. 5 . § (7) bekezdése [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezés léр :

„(7) Amennyiben

a) а (6), valamint а (6a) bekezdés szerint érintett személy ,

b) а nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó ,
c) közösségi-, illetve nemzeti forrásból finanszírozott agrár-, vidékfejlesztési-, illető leg

halászati támogatást igénybe vevő szervezet vagy személy, valamint
d) az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel ő személy

az alapszabályban meghatározottak szerint önkéntesen vállal kamarai tagságot, ugyanazok а
jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint akiknek kamarai tagsági viszonya а törvény
alapján keletkezett .”"

2. Az egységes javaslat 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„3• §

А Tv. 6 . § (1) bekezdés ab) pontja [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezés lép :

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

1



[(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az őstermelő.J

„ab) az őstermelő i igazolványát visszaadja vagy annak érvényessége lejár;”"

3. Az egységes javaslat 6. §-a az alábbiak szerint módosul :

,,б . §

А Tv. 8 . §-a [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő rendelkezés léр :

„8. § (1) Az ingatlanügyi hatósága tárgyév július 31 . napjáig köteles szolgáltatni а
kamara részére а kamara tagjának használatában а tárgyév június 9. napján álló össze s
földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat .

(2) Az állami adóhatósága tárgyévet követő ёу július I . napjáig köteles szolgáltatni а
kamara részére gazdának minősülő kamarai tag esetében az őstermelői, illetve egyéni
vállalkozói tevékenységéb ő l származó tárgyévi bevételének, gazdálkodó szervezet kamara i
tag esetében pedig а tárgyévi nettó árbevételének adatát .

(3) А mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közü l
а tárgyévet követő ёу július I . napjáig köteles adatot szolgáltatnia kamara részére а
tárgyévben а központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés i
Alapból (a továbbiakban : ЕМУА), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a
továbbiakban: EMGA), továbbá az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: ЕНА ) –
ideértve ezen pénzügyi alapok helyébe lépő közösségi pénzügyi forrásokat is –finanszírozot t
támogatásban részesülő kamarai tagra vonatkozóan а következő adattartalommal:

a) ügyfélazonosító száma ,
b) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,
c) támogatási jogcíme ,
d) a jóváhagyott támogatási összege ,
e) az EMGA-bó1 finanszírozott intézkedések esetében továbbá

еа) а támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában а blokkhoz
legközelebb fekvő település neve, а parcella sorszáma, а hasznosítás típusa, а
hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban ,
eb) а támogatás alapjául szolgáló állatlétszám,
eс) а támogatás alapjául szolgáló jogosultság típusa és mértéke ,

fi az ЕМУА-Ьб1 és az ЕHA-bó1 finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések
esetében továbbá а beruházás megvalósulási helyének települése .

(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv havi rendszerességgel köteles adatot
szolgáltatnia kamara részére а felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott kamarai ta g
7. § (2) bekezdés aa)–ag) pontjaiban, valamint ba)–be) pontjaiban meghatározott adatát ,
illetve az abban bekövetkezett változást .

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást díj- és térítésmentesen ,
tovább -feldolgozásra alkalmas módon elektronikusan kell végrehajtani .
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(6) Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait а kamara és az (1)—(4)
bekezdés szerinti adatszolgáltató közti megállapodásban kell meghatározni .""

4. Az egységes javaslat 7. §-a az alábbiak szerint módosul :

„7 • §

А Tv. 11 . § (1) bekezdése [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezés léр :

„(1) Az éves tagdíj mértékét és fizetésének módját az alapszabály határozza meg . А
tagdíj mértékét а tagok gazdasági súlya és а tag által folytatott agrárgazdasági tevékenység
egyéb tevékenységhez viszonyított arányára is figyelemmel, sávosan kell meghatározni oly
módon, hogy annak összege az egymillió forintot nem haladhatja meg .”"

5. Az egységes javaslat 8 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„8• §

(1) А Tv. 14. § (3) bekezdése [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezés lép :

„(3) А kamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együtte s
érdekeinek érvényesítése céljábó l

a) véleményezi а tagok tevékenységét érintő kormányzati el őterjesztések é s
jogszabályok tervezeteit ;

b) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja а tagokra vonatkozó
jogszabályoknak, kormányzati programoknak, intézkedéseknek az agrárgazdasá g
fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához és а piaci magatartás
tisztességéhez fűződő közérdekkel összhangban történ ő kidolgozását ;

c) felkérés alapján részt vesz az országosan működtetett tanácsok és testületek
munkai aban ;

(^I kidolgozza az agrárgazdasági kamara részére átado tt közfeladatok ellátásához
szükséges önkormányzati szabályzatot ;

e) а nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok alapján javaslatot tesz az Európai
Unióban egy adott kérdésben kialakítandó tagállami álláspontra ;

f) а közös agrárpolitikával összefüggő kérdésekben érdekképviseleti é s
érdekegyeztetési feladatokat lát el ;

g) kezdeményezi а tagok általános gazdasági érdekeit elősegítő jogszabály
meghozatalát, illetve а tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban nem levő jogszabály
és egyéb intézkedés módosítását, hatályon kívül helyezését .”

(2) А Tv. 14. §-a а következő (5) bekezdéssel egészül ki :

,,(5) А taggal szemben az elismert szakmaközi szervezet írásbeli kezdeményezésére a z
etikai eljárást le kell folytatni . Az így kezdeményezett etikai eljárásba n

a) а szakmaközi szervezetet nyilatkozat tételi, valamint а taggal szembeni intézkedés i
javaslat tételi jog illeti meg, továbbá
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b) etikai intézkedésként а külön jogszabályban meghatározottak szerint termelési ,
feldolgozási, forgalmazási tevékenység korlátozásának érintett hatóság általi elrendelése i s
kezdeményezhető . "

(3) А Tv . 14. §-a а következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) А kamarát а törvényben, illetve alapszabályban meghatározott feladatai ellátás a
érdekében а fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályok fogyasztói érdekek képviseletét ellát ó
egyesületetekre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása mellett közérdekű keresetindítás i
jog illeti meg .”"

6. Az egységes javaslat 9 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„9• §

А Tv. 16 . § (2) bekezdése [az alábbiak szerint változik, illetve lép hatályba ]helyébe	 а
következő rendelkezés lép :

„(2) А kamara tagjai részére térítésmentes alapszolgáltatáskén t

a) általános agrometeorológiai tájékoztatást ad ;
b) tájékoztatást nyújt földügyekkel kapcsolatosan а földtulajdonnal, földhasználattal és

földforgalmazással összefügg ő kérdésekben, valamint а Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
által kiírt pályázatokkal kapcsolatosan ;

c) általános növényvédelmi el őrejelzést ad ;
d) általános piaci információkat ad ;
e) nyilvános adatbázisok alapján általános információt szolgáltat а piaci szerepl ők

minősítésérő l ;
f) jogsegélyszolgálatot működtet ;
g) általános gazdasági és szakmai tájékoztatókat tart .”"

7. Az egységes javaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„11. §

А Tv. 23 . § (5) bekezdése [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezéslép :

„(5) А kamara elnöke és alelnöke а feladataikat csak személyesen láthatják e1 . Az
elnök és az alelnökök а feladatuk elvégzése során а törvényeknek, valamint а kamara
alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve а kamara érdekében járnak
e1. Az elnök és az alelnökök alkalmazásával összefüggésben а jogviszony létesítése é s
megszüntetése tekintetében az országos küldö ttgyűlés, egyebekben az elnökség határoz .”"

8. Az egységes javaslat 13 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„13. §
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А Tv. 45 . § (4) bekezdése [az alábbiak szerint változik]helyébe	 а következő
rendelkezés lép :

„(4) Nem kötelezhető а (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilvántartásba vételi díj
megfizetésére az а gazda, illetve gazdálkodó szervezet, aki (amely) igazolja, hogy а gazdasági
kamarákról szóló törvény szerint fizetendő kamarai hozzájárulást az illetékes kereskedelmi é s
iparkamara részére már befizette. Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mentesül а kamarai
hozzájárulás agrárgazdasági kamara felé történ ő elszámolási kötelezettség teljesítése alól ,
mely rendelkezést а folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell .”"

9. Az egységes javaslat 14. §-ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„A Tv. I. melléklete [az alábbiakkal]a 	 következő szövegrésszel egészül ki :”

10. Az egységes javaslat az alábbi új 14. §-a egészül ki, és а további szakaszok számozás a
és а merev hivatkozások értelemszerűen változnak :

,,14 . §

А Tv. 49. §(2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép:

„(2)А 16 . § (2)bekezdésének c),e), h)—j)ponti g 2013 . április 1-jén,d)pontja 2014.ianuár 1 -
én lép hatályba.”"

11. Az egységes javaslat 15 . §-ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„A Tv. 2 . melléklete [az alábbiakkal ]a 	 következő szövegrésszel egészül ki : ”

12. Az egységes javaslat 16-17. §-ainak elhagyását javasolom, és а további szakaszo k
számozása és а merev hivatkozások értelemszerűen változnak:

„[16. §

А Tv. I . mellékletébóZ törlésre kerül :

„011904 Koszorúalap -készítés szalmából és szénából (saját termelés ű alapanyagból)
016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelés ű növénybő l (nem művirágból)
031101 Tengeri halászat
032101 Tengeri halgazdálkodás
103904 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag -készítés (nem saját termelésű

alapanyagból)
103905 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag -készítés (saját termelés ű

alapanyagból)
107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra )
107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
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202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártás a
283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
283002 Mezőgazdasági traktor gyártás a
331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítás a
331214 Mezőgazdasági traktor javítás a
332013 Mezőgazdasági gép üzembehelyezés e
466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelm e
475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelm e
477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
477601 Virág-, koszorú-, dísznövény -kiskereskedelem
477602 Hobbiállat-eledel- és takarmány -kiskereskedelem
477603 Dísznövényi szaporítóanyag -kiskereskedele m
477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedele m
773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
813001 Zöldterület-kezelés"

17. §

А Tv. 2. mellékletébó7 törlésre kerül :

„2120 Gyógyszerkészítmény gyártás a
2830

	

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártás a
4776

	

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
7731

	

Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7500

	

Á11at-egészségügyi ellátás”]

13. Az egységes javaslat 20 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„[20] 19. §

Hatályát veszti _

а Tv. 14/A_ §-а [ .] ;

b)а Tv. I .melléklet

„011904 Koszorúalap-készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
031101

	

Tengeri halászat
032101 Tengeri halgazdálkodás
103904 Pattogatott kukorica-, 	 piríto tt napraforgómag-készítés (nem saját termelés ű

alapanyagból)
103905

	

Pattogatott	 kukorica-,	 pirított	 napraforgómag-készítés	 (saját	 termelésű
alapanyagból)

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra )
107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártás a
283001 M.n.s . mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
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Mezőgazdasági traktor gyártása
Egyéb mezőgazdasági gép javítása
Mezőgazdasági traktor javítása
Mezőgazdasági gép üzembehelyezés e
Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelm e
Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelm e
Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem
Hobbiállat-eledel- és takarmány-kiskereskedele m
Dísznövényi szaporítóanyag -kiskereskedelem
Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem
Mezőgazdasági gép kölcsönzés e
Zöldterület -kezelés"

c)а Tv.2. melléklet

„2120 Gyógyszerkészítménygyártása
2830

	

Mezőgazdasági, erdészeti gé~ gy Й̂sa
4776

	

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelm e

7731

	

Mezőgazdaságigép kölcsönzés e
7500

	

Állat-egészségügyi ellátás ”

szövegrésze .

INDOKOLÁ S

А módosítások jogtechnikai jellegűek, melyek célja, hogy az esetlegesen elfogadásra kerülő
„a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 . évi
CXXVI. törvény módosításáról” szóló T/12953 . számú törvényjavaslat ne okozzon
koherenciazavart .

Budapest, 2013 . december 7 .

Jakab István
FIDESZ —Magyar Polgári Szövetség

283002
331203
331214
33201 3
466102
475206
477302
47760 1
477602
477603
477604
773101
813001
szövegrésze ;
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