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A Mezőgazdasági bizottság jelentése

а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat
(Т/2о88 . szám)

részletes vitájáról
Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II. 24.) ООУ határozat 32. § (1) bekezdése alapján kijelöl t
bizottságként — а 2014. december 9 .-ei ülésén lefolytatta а Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara m űködésével összefüggő egyes
agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját .

А bizottsága törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel а
HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

А bizottsága részletes vita során – а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján —
megtárgyalta а jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat,
megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e а HHSZ. 42. §-ában foglalt
követelménynek .

Аmódosító javaslatokról történ ő állásfoglalás mellett а bizottság további módosításra
irányuló szándékot fogalmazott meg.

А bizottság – а HHSZ. 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott
módosítási javaslatokat magába foglaló, а részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot nyújt be.

А bizottsag а törvényjavaslat részletes vitáját 2014. december 9-én lezárta .

Budapest, 2014 . december 9 .

elnök



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS

а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamar a

működésével összefüggő egyes agrártárgyú törvények módosításáról

szóló, T/2088. számú törvényjavaslathoz benyújtott T/2088 /3-/9. számú,

а bizottság által megtárgyalt képviselői módosító javaslatokró l

А dokumentumban használt rövidítések :

Ctv. : а cégbíróság а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а
végelszámolásról szóló 2006 . évi V. törvény

NAK tv.: а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szól ó
2012. évi СХХХТI . törvény

1 . Magyar Zoltán képviselő а törvényjavaslat 1 . § (1) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

1. § [(1) АMagyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012 . évi XXVI. törvény (a továbbiakban : NAK tv.) 2. §
а)-b) és d) pontja helyébe а következő rendelkezés 1éр :

[Е törvény аlkаlmаzásábаn]

„a) gazda: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel ,
székhellyel vagy telephellyel rendelkező

аа) őstermelő ,
ab) az agrárgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó ,

továbbá
ас) az аа) és ab) pont szerinti feltételek hiányában а földművesként

nyilvántartott személy;

b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel ,
kereskedelmi képviselettel vagy fiókteleppel rendelkez ő

Ьа) agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató ,
bb) а ba) pont szerinti feltételek hiányában az élelmiszerlánc-

felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdaság i
tevékenységet folytató

bc) а bа) és bb) pont szerinti feltételek hiányában mezőgazdasági
termelőszervezetként nyilvántartott,

а polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény 396. § szerinti
gazdálkodó szervezet, kivéve az egyéni vállalkozót ;]

Indokolás: Lásd а 1/2088/8. számú módosító javaslat indokolását .



А módosító javasl аtot(tal) :

– а bizottság nem támogatj a

— az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

– а Kormány képviselője nem ért egyet

2. Sa11ai R. Benedek képviselő а törvényjavaslat 3 . §-ának а következő
módosítását javasolja :

3 . § А NAK tv. 5. §-a helyébe а következő rendelkezés lép:

„5. § (i) Kamarai tagság [e törvény alapján] а kamarába felvételét kérő
kérelme alapján,а kamarai nyilvántartásba vétellel jön létre.А kamarába történő
felvételre való jogosultság:

a) őstermelő esetében az őstermelői igazolvány kiállításával ;

b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésér e
jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadásával ;

c) újonnan alapított 2. § b) pont ba) alpont szerinti gazdálkodó szerveze t
esetén а szervezet bírósági bejegyzésével, amennyiben pedig működő jogalany
főtevékenységét agrárgazdasági tevékenységre terjeszti ki, úgy аz agrárgazdasági
tevékenység folytatásának kezdőnapjával ;

d) а 2. § b) pont bb) alpont szerinti gazdálkodó szervezet esetén az
agrárgazdasági tevékenység folytatása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerben történő nyilvántartásba vétel együttes fennállásának napján;

e) az a)-d) pontban foglaltak szerinti feltételek hiányában földművesként vagy
mezőgazdasági termelőszervezetként történ ő nyilvántartásba vétellel valamint

fi е törvényben szabályozott egyéb feltétel bekövetkezésével

keletkezik.[”]

(2) Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén а kamara tagjaként azt а
gazdát [kell] lehet nyilvántartásba venni, akinek а nevére а közös őstermelői
igazolványt kiállították .

(3) Azon őstermelő, aki tárgyévben hatályos, de nem érvényesített őstermelői
igazolvánnyal rendelkezik, а tárgyév negyedik hónapjától agrárkamarai tagságábó l
származó jogait kizárólag az őstermelői igazolvány érvényesítését követ ően
gyakorolhatja .

(4) Amennyiben а gazda azonos tárgyévben őstermelőként és egyéni
vállalkozóként is folytat agrárgazdasági tevékenységet, úgy esetében egy tagság i
jogviszony [keletkezik] létesíthető . Е rendelkezést megfelelően alkalmazni kell arra
az esetre is, ha а gazda azonos tárgyéven belül szünteti meg egyéni vállalkozó i
tevékenységét, de őstermelői igazolványt vált ki, adja vissza őstermelői igazolványát
és vált ki egyéni vállalkozói igazolványt, vagy egyéni vállalkozását egyéni cégg é
alakítja át .

(5) Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltelése alatt az agrárkamarai
tagsági jogviszony is szünetel, kivéve, ha а kamarai tagsági viszony az őstermelő i
igazolvány hatálya miatt egyébként fennáll .



(б ) Ha az (i) bekezdés c) és d) pontja hatálya alá tartozó gazdálkodó szerveze t
az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységét а cégbejegyzést

megelőzően megkezdi, а cégbejegyzés kérelmezésével egyidej űleg [köteles] 'о~ gоsult
az agrárkamaránál bejelentkezni. Ebben az esetben az agrárkamara ideiglenese n
nyilvántartásba veszi az érintett gazdálkodó szervezetet, amelyet az agrárkamarai tag
jogai illetnek meg és kötelezettségei terhelnek .

(7) Ha а gazdálkodó szervezet az agrárkamaránál а (б) bekezdés alapján
bejelentkezett, agrárkamarai tagsága а cégbejegyzéssel az agrárkamaránál történ t
bejelentkezésének időpontjára visszamenőleg jön létre.

[(8) Az agrárkamara az alapszabályban meghatározott feltételekke l
pártoló és tiszteletbeli tagságot létesíthet а gazdának vagy gazdálkodó
szervezetnek nem minősülő személyek vagy szervezetek számára .

(9) Nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett személ y
vagy szervezet tagj a

a) а Magyar Állatorvosi Kamarának,

b) а Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának ,

c) а Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai
szervezet országos vagy területi szervének, vag y

d) valamelyik hegyközségnek ,

és — а (10) bekezdésben foglaltakra figyelemmel — а 2/А §-ban
meghatározottak szerinti más agrárgazdasági tevékenységet а tárgyévben
nem folytat.

(10) А (9) bekezdésben felsoroltak szerinti szervezet а kamara
megkeresésére nyilatkozik arról, hogy az 1 . és 2. mellékletben felsorolt
ÖVTJ- és ТЕАОК kódszámok szerinti tevékenységek közül mely
tevékenység tekinthető szervezetük törvényen alapuló feladatuk
ellátásával összefüggő tevékenységnek.

(11) А (9) bekezdésben említett gazdának vagy gazdálkodó
szervezetnek а tárgyév azon időszakára vonatkozóan keletkezik
agrárkamarai tagsága, amikor nem tagja ugyan а (9) bekezdésben
meghatározott szervezeteknek, de ezen időszak alatt agrárgazdasági
tevékenységet folytat . Е rendelkezés alkalmazásánál figyelemmel kell
lenni а (9) bekezdésben meghatározott szervezetben való tagság
keletkezésére vonatkozó jogszabályban foglaltakra is .

(12) Amennyiben

a) а (9) bekezdésben foglaltak alapján érintett személy ,

b) а nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújt ó
szaktanácsadó,

c) közösségi-, illetve nemzeti forrásból finanszírozott agrár-,
vidékfejlesztési-, illetőleg 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 . "]



Indokolás : Lásd а T/2088/3 . számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot(tal) :

- а bizottság nem támogatj a

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

- а Kormány képviselője nem ert egyet

3. Sa11ai R. Benedek képviselő а törvényjavaslat 5-7. §-ait elhagyni
javasolja :

[5. § (i) А NAK tv.7. § (2) bekezdése helyébe következ ő rendelkezés lép :

,,(2) A tagjegyzék tartalmazza :
a) gazda esetében
аа) а nevét ,
ab) а lakcímét,
ас) értesítési címét,
ad) elektronikus levelezési címét,
ае) а születési helyét és idejét ,
af) аz anya nevet ,
ag) adóazonosító jelét, adószámát ,
ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát ,
аi) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági

időtartamát ,
aj) а családi gazdálkodói nyilvántartási számát ,
ak) közös őstermelői igazolványban szereplő családtagjainak

aa),ab), ас), ae),af), ^g), al), am), as) alpontok szerinti adatait ,
аI) egyéni cég esetén а cégnevét, székhelyét, elektronikus levelezés i

címét, telephelyét és fióktelepét, cégjegyzékszámát, adószámát, törvénye s
képviselője nevét és lakcímét ,

am) а mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél
nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját ,

ап) az agrárkamarai nyilvántartási számát ,
ао) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét ,
ар) а bankszámla számát ,
aq) а tagsági viszony kezdetét ,
ar) élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által nyilvántarto tt FELÍR

azonosítót ,
as) személyi azonosít(ját ;
b) gazdálkodó szervezet esetében:
ba) а cégnevét,
bb) а székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektroniku s

levelezési címét,
bc) а cégjegyzékszámát ,
bd) az adószámát,
be) а bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és

lakcímét,
bf) а statisztikai azonosítóját,



bg) а mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél
nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját ,

Ьh) az agrárkamarai nyilvántartási számát ,
bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét ,
bj) а bankszámla számát ,
bk) а tagsági viszony kezdetét ,
Ы) élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által nyilvántartott FELÍR

azonosítót ,
bm) értesítési címét;"

(2) А NAK tv . 7. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) Az agrárkamara а tagjegyzékben, valamint а
gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő tagra vonatkozó adatokat
kezeli .”

(3) А NAK tv. 7. § (5) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép :

„(5) А tag а (2) bekezdés szerinti adatokról а tagsági viszony
létrejöttét — változás esetén pedig а változást — követő harminc napon
belül köteles nyilatkozni .”

(4) А NAK tv. 7.§ (6) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(6) Az agrárkamara а (2) bekezdés аа)-аh) pontjaiban
meghatározott adatokat az élelmiszerlánc felügyeleti szerv részére anna k
kérelmére egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra,
térítésmentesen, évente legkésőbb április 15-ig átadja. Az agrárkamara а
Központi Statisztikai Hivatal számára statisztikai célból а (2)
bekezdésében foglalt tagjegyzékéhez hozzáférést biztosít, vagy kérelmére
egyedi azonosításra alkalmas módon adatot ad át .”

(5) А NAK tv.7.§-a а következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az agrárkamara az őstermelői igazolvány kiállításakor ,
érvényesítésekor а kormányrendeletben meghatározottak szerinti
adatnyilvántartó lapon szerepl ő adatokat rögzíti, továbbá а
tagjegyzékben, és а gazdaságszerkezeti nyilvántartásban kezeli .”

6. § А NAK tv. а következő 7/13. §-al egészül ki :

,,7/B. § (1) Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonságának, а
gazdaság fejlesztésének előmozdítása, valamint a7 etikus üzleti
magatartás vizsgálata érdekében а gazdálkodó szervezetek gazdasági
tevékenységére jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles
nyilvántartásból származó információkat tartalmazó adatbázist
működtethet .

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis tartalmazza, hogy:
а) а gazdálkodó szervezet
аа) köztartozásmentes adózónak minősül-e ,
аb) kiemelt adózónak minősül-e,
ас) minősített ajánlattevőnek minősül-e,



ad) а békéltető testületi eljárásra és egyezség hiányában az ilyen
eljárásban hozo tt határozatra vonatkozóan általános alávetési
nyilatkozatot tett-e ,

ас) а fogyasztóvédelmi hatóság pozitív listának minősülő
nyilvántartásában szerepel-e ;

b) а gazdálkodó szervezet
Ьa) csődeljárás, felszámolás eljárás, végelszámolás ala tt áll-e ,

továbbá annak kezdő időpontját és befejezését ,
Ьc) ellen végrehajtási eljárás folyamatban van-e, továbbá а

végrehajtás elrendelését és megszüntetését ;
c)а gazdálkodó szervezet
са) az adószám alkalmazásának felfüggesztése hatálya al att áll-e,
cЬ) adószámát az állami adóhatóság törölte ,
сс) terhére az állami adhatóság az előző negyedév során jogerőre

emelkedett határozatban 100 millió forintot meghaladó összeg ű
adóhiányt állapított meg,

cd) 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állam i
adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása
összességében számítva а 100 millió forintot meghaladja ;

d) а gazdálkodó szervezetet а közbeszerzési eljárásban való
részvételtől а Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen eltiltotta;

e) а gazdálkodó szervezettel szemben jogerősen megállapították а
rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését ;

,i а gazdálkodó szervezetet joger ősen jelentős összegre
elmarasztalták

fa) versenyfelügyeleti eljárásban,
fb) а fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában ;
g) а gazdálkodó szervezet а békéltető testület eljárásában а tanács

ajánlásának nem tett eleget .

(3) Az adatbázis tartalmazza а gazdálkodó szervezet nettó
árbevételére, valamint gazdasági teljesítményét jellemz ő egyéb ,
nyilvánosan elérhető adatokat .

(4) А (2) bekezdés f) pontja alkalmazásában jelentős összegűnek
tekintendő bírság mértékét az agrárkamara és az érinte tt hatóságok
közötti, az agrárkamara honlapján is közzétett megállapodás
tartalmazza.

(5) Az adatbázisban szerepl ő adatok valóságtartalmával összefüggő
kifogást а gazdálkodó szervezet - az agrárkamara egyidejű értesítése
mellett annál а hatóságnál emelhet, amelye § szerinti adatokat
szolgáltatta. Ebben az esetben az adatbázisban fel kell tüntetni, hogy az
adat, tény valóságtartalmával összefüggésben az érinte tt gazdálkodó
szervezet kifogást emelt. Az érintett hatósága kifogással kapcsolato s
döntését, а kifogást tevővel, és az agrárkamarával egyidejűleg közli . Az
agrárkamara az érintett szerv döntésének megfelel ően módosítja az
adatbázist, továbbá törli а kifogás fényére vonatkozó bejegyzést ."

7. § (1) А NAK tv. 8 . § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Az állami adóhatósága tárgyévet követő év július 1. napjáig
köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére



а) а tárgyévben adóbevallást készítő őstermelő nevéről ,
adóazonosító jeléről, valamint őstermelői tevékenységéből származó
bevételérő l ,

b) а bevallásában az 1. melléklet szerinti agrárgazdasági
tevékenységet feltüntető egyéni vállalkozó, egyéni cég nevér ől ,
adóazonosító jeléről, valamint а vállalkozói tevékenységből származó
tárgyévi, а kapott támogatást nem tartalmazó bevételéről ,

c) а bevallásában а 2. melléklet szerinti agrárgazdasági
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet agrárkamarai tag esetébe n
pedig а tárgyévi nettó árbevételér ől . "

(2) А NAK tv. 8. §-a а következő (2а), (21)), (2с), (2d) és (2е)
bekezdésekkel egészül ki ^

„(2a) Az állami adóhatósága tárgyévet követő év július 1. napjáig
köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére а tárgyévben elhunyt
őstermelő, egyéni vállalkozó valamint megszűnt egyéni cég nevéről és
adóazonosító jeléről.

(21)) А cégbíróság а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és а
végelszámolásról szóló 2006 . évi V. törvény (а továbbiakban: Ctv.) 24. §
(4a) bekezdése szerinti adóhatóság felé megküldött értesítéséve l
egyidejűleg értesíti az agrárkamarát, amennyiben az általa bejegyzett cé g
tevékenységi körei között agrárgazdasági tevékenység szerepel .

(2с) Az állami adóhatóság а Ctv. 24. § (41)) bekezdése szerinti
értesítésével egyidejűleg értesíti az agrárkamarát а cég agrárgazdasági
tevékenységnek minősülő tevékenységeit érintő változásokról. Az
értesítésben az adóhatóság megjelöli а tevékenységi kör megváltozására
vonatkozó bejelentés megtételének napját .

(2d) Az élelmiszerlánc -felügyeleti szerv az agrárkamara számára a7
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez folyamatos
hozzáférést biztosít .

(2е) Az ingatlanügyi hatóság az adatbázis iiz еmeltetőjével kötött
megállapodásban foglaltak szerint havi rendszerességgel, az ingatlanügyi
hatóság információs rendszeren keresztül, térítésmentesen köteles
adatot szolgáltatni az agrárkamara részér e

а) а földműves
аа) természetes személyazonosító adatairól ,
аb) lakcíméről ,
ас) személyi azonosítójáról,
b) а mezőgazdasági termelőszervezet
bа) megnevezéséről,
bb) — а Ctv. hatálya alá tartozása esetében —cégjegyzékszámáról ,
bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről).”

(3)А NAK tv. 8. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) А törvény 5 . § (9) bekezdése szerinti szervezetek, а céginformációs és
az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, illetve az egyén i
vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az állami adóhatóság, а
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, az agrárkár-enyhítési



szerv, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, а fogyásztóvédelmi hatóság, az
ingatlanügyi hatóság, а munkaügyi hatóság, а kereskedelmi hatóság, а
Gazdasági Versenyhivatal és egyéb szerv az agrárkamarai nyilvántartás
vezetése és az agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges adatokat
elektronikus úton, térítésmentesen, és а szükséges időben átadja а7
agrárkamara számára. Az adatszolgáltatás lebpnyolításának technikai
szabályait az érintett szervek és az agrárkamara megállapodásba n
гёgzltlk. "]

Indokolás : Lásd а 1/2088/4. számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot(tal) :

- а bizottság nem támogatja

—az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

— а Kormány képviselője nem ért egyet

4. Magyar Zoltán képviselő а törvényjavaslat § (2) bekezdésének а
következő módosítását javasolja :

(2) А NAK tv. 8. §-a а következő (2a), (213), (2c), (2d) és' (2e) bekezdésekkel egészül
kl :

(2e) Az ingatlanügyi hatóság az adatbázis üzemeltetőjével kötött
megállapodásban foglaltak szerint [havi rendszerességgel] az	 egyedi
adatváltozások haladéktalan jelentésére, az ingatlanügyi hatóság információs
rendszeren keresztül, térítésmentesen köteles adatot Szolgáltatni az agrárkamara
reszere

Indokolás: Lásd а 1 /2088/9. számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslatot(ta1) :

—а bizottság nem támogatja

—az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

—а Kormány képviselője nem ért egyet

5. Magyar Zoltán képviselő а törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének а
következő módosítását javasolja :

(2) А NAK tv. 8 . §-a а következő (2a), (213), (2c), (2d) és (2e) bekezdésekkel egészü l
k1 :

(2e) Az ingatlanügyi hatóság az adatbázis üzemeltet őjével kötött
megállapodásban foglaltak szerint havi rendszerességgel, az ingatlanügyi hatóság



információs rendszeren keresztül, térítésmentesen köteles adatot szolgáltatni az

agrárkamara részére
a) а földműves
аа) természetes személyazonosító adatairól ,
ab) lakcímérő l ,
[ас) személyi azonosítójáról, ]
b) а mezőgazdasági termel őszervezet
ba) megnevezésér ő l ,
bb) – а Ctv. hatálya alá tartozása esetében – cégjegyzékszámáról ,
bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről) ."

Indokolás : Lásd а T/2о88/б . számú módosító javaslat indokolását .

Аmódosító javaslаtot(tal) :

– а bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

– а Kormány képviselője nem ért egyet

6. Magyar Zoltán képviselő а törvényjavaslat 10 . §-ának а következő
módosítását javasolja :

10 . § А NAK tv.[.] i4. §-a а következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az őstermelők nyilvántartásba vételével, az igazolvány kiállításával ,
érvényesítésével [és],visszaadásával és	 visszavonásával kapcsolatos hatósági
feladatokat kormányrendeletben meghatározottak szerint, az agrárkamara látja e1. Az
őstermelői igazolvány visszavonásáról – [az agrárkamara egyidejű értesítése
mellett – а kormány által rendeletben meghatározott szerv] а szankciót
alkalmazó szerv megkeresése alapján – az agrárkamara határoz.”

Indokolás : Lásd а T/2088/7. számú módosító javaslat indokolását .

А módosító javaslаtot(tal) :

– а bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

– а Kormány képviselője nem ért egyet

7. $аllаi R. Benedek képviselő а törvényjavaslat 15. §-ának а következő
módosítását javasolja :

15 . § А NAK tv . 18. § g) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

(Az agrárkamara alapszabályában - е törvény rendelkezései szerint - meg kel l
határozni)

„g) а kamarai tagdíj mértékét, valamint а tagdíj fizetésének módját, feltételeit,



u) а kamara bármely szerve által hozott határozat, vagy döntés kihirdetésének
módját, azzal, hogy azokatа kamara köteles elektronikus úton az alapszabályba n
megjelölt honlapon а kihirdetéssel egyidej űleg nyilvánosságra hozni és а tagokat az
érintett döntésekről és határozatokról, illetve azok kihirdetésér ől nyilvántartott e-
mail címükre történő megküldéssel tájékoztatni a

v) а kamarai tagdíjak ésа kamara egyéb bevételeinek felhasználásáról készül t
beszámolónakа kamara tagjaival történő közlésénekа módját, azzal, hogy aztа
kamara köteles	 elektronikus úton az alapszabályban 	 megjelölt	 honlapon
nyilvánosságra hozni ésа tagokkal nyilvántartott e-maii címükre történő
megküldéssel is közölni. "

Indokolás : Lásd а Т/2о88/5. számú módosító javaslat indokolását.

Megjegyzés : А módosító javaslat támogatása esetén а felvezető szöveg
módosítása szükséges .

Аmódosító javaslatot(tal) :

а bizottság nem támogatj a

az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

— а Kormány képviselője nem ért egyet

Budapest, 2014 . december 9 .
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