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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  Magyar  Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
szóló T/14660. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Tv. 32. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Tv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

(1)  Az  agrárkamara  a  [választottbíróságokról]választottbíráskodásról szóló  törvény
rendelkezéseivel összhangban állandó választottbíróságot működtet.

(2) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyűlés öt évre választja meg.

(3)  Az  agrárkamara  tagjai  közötti  agrárgazdasági  tevékenységgel  összefüggő  szerződésben



választottbíróságként csak az agrárkamara mellett működő választottbíróság köthető ki. Az ezzel
ellentétes választottbírósági kikötés semmis.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Tv. 36. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Tv. 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A megyei  küldöttek  mandátuma  a  33.  §-ban  foglaltak  szerint  megtartott  alakuló  megyei
küldöttgyűlés  [napjával]megalakulásával,  az  (1)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  más  tisztséget
viselők,  valamint  a  választottbíróság  tagjainak  a  mandátuma  az  alakuló  megyei-,  valamint  az
országos küldöttgyűlésnek az adott tisztségre történő új választás időpontjával szűnik meg.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A Tv. a következő 59. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) E törvénynek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.
évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi … [törvény]törvénnyel (a továbbiakban: 2017.
évi … törvény) [9. §-ával ]megállapított 13/A. §-át a 2017. évi … törvény [hatályba lépésekor ]
hatálybalépésekor  folyamatban  levő  ügyekben  és  folyamatban  lévő  jogorvoslati  eljárásokban is
alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a 2017. évi … törvénnyel megállapított 23. § (2) bekezdését első alkalommal a
2017. évi … törvény hatálybalépése után megtartott kamarai választások során kell alkalmazni.

[(2)  E  törvénynek  a  2017.  évi  …  törvény  8.  §-ával  megállapított  11.  §  (2)  bekezdését  a
folyamatban levő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.]

(3) E törvénynek a 2017. évi [… törvény 13. §-ával]... törvénnyel megállapított [23]32. § [(2)](3)
bekezdését  [első  alkalommal  ]a  2017.  évi  […]... törvény  [hatályba  lépése  után  megtartott
kamarai  választások  során  ]hatálybalépését  követően  megkötött  megállapodásokra  kell
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alkalmazni.”

(2) A Tv. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

„  59/A. §

E törvénynek a 2017. évi …törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését a 2017. évi … törvény
kihirdetését  követő  harmincegyedik  napon  folyamatban  levő  végrehajtási  eljárásokban  is
alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1)  Ez  a  törvény  –  a  (2)  és  (3)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő
harmadik napon lép hatályba.

(2) A [8]6. § (6) bekezdése e törvény kihirdetését követő [harmincegyedik]tizenötödik napon lép
hatályba.

(3)  A 8.  §  és  a  19.  §  (2)  bekezdése  e  törvény kihirdetését  követő  harmincegyedik  napon  lép
hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 5.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1.
3. § - Tv. 6. § (1) bekezdés d) pont dd) 
alpont

…gazdálkodó [szervezetet]szervezet a…

2.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
a) pont ao) alpont

a [bankszámla számát]bankszámlaszámát,

3.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
a) pont aq) alpont

…nyilvántartott [FELIR azonosítót]FELIR-
azonosítót,

3



Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

4.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
b) pont bj) alpont

a [bankszámla számát]bankszámlaszámát,

5.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
b) pont bl) alpont

…nyilvántartott [FELIR azonosítót]FELIR-
azonosítót,

6.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
b) pont bm) alpont

az értesítési …

7.
4. § (1) bekezdés - Tv. 7. § (2) bekezdés
b) pont bn) alpont

a kamarai …

8.
6. § (2) bekezdés - Tv. 8. § (2e) 
bekezdés

… [ide értve ]ideértve a …

9. 6. § (5) bekezdés - Tv. 8. § (4) bekezdés … [lakcím]lakcím- és…

10. 6. § (6) bekezdés - Tv. 8. § (7) bekezdés
…adatokat [tovább feldolgozásra ]
továbbfeldolgozásra alkalmas …

11. 8. § - Tv. 11. § (2) bekezdés
…a [nyilvántartásba vételi ]nyilvántartásba-
vételi díj …

12.
13. § (2) bekezdés - Tv. 23. § (2a) 
bekezdés

… kis-[,] és…

13. 15. § - Tv. 33. § (4) bekezdés
A [megyei-]megyei,… 
…a [megyei-]megyei,…

14.
16. § (2) bekezdés - Tv. 35. § (1a) 
bekezdés nyitó szövegrész

Az [országos-]országos,…

15.
16. § (2) bekezdés - Tv. 35. § (1a) 
bekezdés b) pont

…felkért [megyei-]megyei,…

16. 17. § - Tv. 36. § (1a) bekezdés …alakuló [megyei-]megyei,…

17. 19. § - Tv. 59. § (1) bekezdés
…törvény [hatályba lépésekor ]
hatálybalépésekor folyamatban …

Indokolás

1. Kodifikációs módosítás.
2. Indokolt egyértelműsíteni, hogy az új megyei küldöttgyűlés küldötteinek mandátuma nem az 
alakuló megyei küldöttgyűlés napjával, azaz nem a naptári napon, hanem az új küldöttgyűlés 
megalakulásának időpontjával jön létre, és az előző küldöttgyűlés mandátuma ezzel egyidejűleg 
ebben az időpontban szűnik meg. 
3. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében rögzíteni kell, hogy a választottbírósági kikötésre 
vonatkozó rendelkezés hatálya a már megkötött és a módosítás hatályba lépésekor is érvényes 
kikötésekre nem terjed ki. A 3. és 4. módosítópontok tartalmilag összefüggenek.
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4. A törvényjavaslat 6. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazására hosszabb 
felkészülési idő biztosítása indokolt. A törvényjavaslat 8. §-ában - és az ahhoz kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésben - foglaltak eltérő hatálybaléptetése a gazdasági stabilitásról szóló törvény 
rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja. A 3. és 4. módosítópontok tartalmilag összefüggenek.
5. Nyelvhelyességi pontosítás.
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