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Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/3637. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/3637/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: elhagyás

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

T/3637/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/3637/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. és 24. §
Módosítás jellege: elhagyás

[23. §

A Naktv. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Az agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött megállapodásban foglaltak
szerint  közreműködik  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmához  kapcsolódó  hatósági
ellenőrzések lefolytatásában.”

24. §

A Naktv. 16. § (1) bekezdése a következő e)-g) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében)

„e) ellátja  az  élelmiszerlánc-felügyeletért,  illetve  az  erdőgazdálkodásért  felelős  miniszter
által  rendeletben meghatározott,  a  mezőgazdasági  és  az erdészeti  gépkezelői  jogosítvány
megszerzésével összefüggő feladatokat;
f) ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat,
g) ellátja a helyi földbizottsági feladatokat.”]

T/3637/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/3637/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

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.”]
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T/3637/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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