
  

  

 

 

1. melléklet a … számú kormány-előterjesztéshez 

 

2011. évi... törvény  

a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarákról  

 

Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez a nemzetgazdaság kiemelkedő 

jelentőségű ágazatában – az agrárágazatban - a vidékfejlesztés, az agrár-, élelmiszergazdaság  és 

élelmiszerkereskedelem fejlesztése és a vidéki életminőség javítása érdekében szükség van a 

gazdálkodók önigazgatásával szerveződő, széles tagsági kört felölelő, hatékony, szolgáltató jellegű 

köztestületre. Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre is 

figyelemmel a törvény elválaszthatatlan egységként tekinti a mezőgazdasági termelő tevékenységet, 

az élelmiszer feldolgozást és a késztermék piacra jutásának folyamatát, hogy az agrárkamara 

működése az élelmiszerlánc minden egyes szereplőjének általános és együttes érdekét szolgálja. A 

fenti célok elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Értelmező rendelkezések 

l. § 

E törvény alkalmazásában: 

a) gazda: olyan agrárgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, aki e törvény 1. 

számú mellékletében felsorolt szakmakódok közül bármely tevékenységet a Magyar Köztársaság 

területén egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, kistermelőként vagy családi 

gazdálkodóként végez és ezen tevékenység folytatását az adóhatóság nyilvántartja; 

b) gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel, telephellyel 

vagy fiókteleppel rendelkező egyéni cég, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, 

szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdő-birtokossági 

társulat, külföldi jogi személyek magyarországi fióktelepe, európai szövetkezet vagy európai 

részvénytársaság, amely az e törvény 2. számú mellékletében felsoroltak közül bármely 

tevékenységet végez és ezen tevékenység folytatását az adóhatóság nyilvántartja; 

c) agrárgazdasági tevékenység: az - e törvény 1. számú mellékletében rögzített szakmakóddal 

ellátott és a 2. számú mellékletben rögzített TEÁOR-számmal megjelölt - alábbi tevékenységek 

gyűjtőfogalma: 
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ca) növénytermesztés és kertészet;  

cb) állattenyésztés;  

cc) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás;  

cd) erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások;  

ce) halászat és kapcsolódó szolgáltatások;  

cf) vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; 

cg) vegyes gazdálkodás; 

ch) a ca)-cg) pontokban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és 

szolgáltató tevékenység; 

ci) élelmiszer feldolgozása valamint az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató 

tevékenység; 

cj) környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési tevékenység; 

d) agrárkamara tagja: az agrárgazdasági tevékenységet folytató gazda és gazdálkodó szervezet, 

továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (továbbiakban: 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrált egyéb 

agrárgazdasági tevékenységet folytató személy, kivéve ha igazolja, hogy az Európai Közösség más 

tagállamában már rendelkezik agrárkamarai tagsággal; 

e) közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 

valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett 

élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a 

testvér házastársa, bejegyzett élettársa (Ptk. 685. § b) pont). 

A területi (fővárosi) vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarák és a Magyar 

Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara általános szabályai 

2 .  § 

(1) A területi (fővárosi) vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamarák (a továbbiakban: 

területi agrárkamarák) az agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdák és gazdálkodó szervezetek 

e törvénnyel létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező köztestületei. 

(2) A területi agrárkamarák tagjai a Magyar Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági 

Kamarának (a továbbiakban: országos agrárkamara). Az országos agrárkamara önálló jogi 

személyiséggel rendelkező köztestület. 

(3) A területi agrárkamarák és az országos agrárkamara (a továbbiakban együtt: agrárkamara) 

feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelően, 

önkormányzaton alapuló működésükkel előmozdítsák a vidékfejlesztést, az agrár- és 

élelmiszergazdaság fejlesztését, az ágazat versenyképességnek javítását, a vidéki életminőség 

javítását és az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényre 

juttatását. 

(4) A területi agrárkamarák a megyékben és a fővárosban működnek, székhelyük a 

megyeszékhely (főváros). A területi agrárkamara – e törvényben és az országos agrárkamara  

alapszabályában meghatározottak szerint – települési mezőgazdasági bizottságokat hoz létre és 

működtet. 

(5) A területi és az országos agrárkamara jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára. 
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Az agrárkamara nyilvántartásba vétele és megszűnése 

3. § 

(1) Az agrárkamarát a megyei bíróság a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásba vételére 

irányadó rendelkezések szerint veszi nyilvántartásba. 

(2) Az agrárkamara megszűnését törvény állapítja meg.  

(3) Az agrárkamara megszűnése esetén a bíróság törli a nyilvántartásból. 

Az agrárkamara kapcsolatrendszere 

4. § 

(1) Az agrárkamara feladatainak ellátása nem érinti az egyesülési szabadság érvényesülését, így 

különösen nem korlátozza a társadalmi szervezetek ahhoz való jogát, hogy tevékenységük célját – 

az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – szabadon határozzák meg. 

(2) Az agrárkamara feladatainak ellátása nem érinti más kamarák és hegyközségi szervezetek 

azon jogát, hogy tagjaik részére a kamarák és a hegyközségek működési feltételeit meghatározó 

külön törvényekben, alapszabályaiban és más belső szabályzataiban meghatározottak szerint 

jogokat és kötelezettségeket állapítsanak meg. 

(3) Amennyiben az agrárkamara tagja más gazdasági kamara hatáskörébe tartozó gazdasági 

tevékenységet is végez, e tevékenysége körében a más gazdasági kamara működési feltételeit 

meghatározó törvényben meghatározottak szerinti jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

(4) Ha az agrárkamara tagja egyidejűleg más kamara vagy hegyközség tagja is, úgy a 

szervezetek kötelesek egyeztetés útján elérni, hogy tagjukkal szemben egymásnak ellentmondó 

döntést vagy ellentétes tartalmú határozatot ne hozzanak. Amennyiben más kamara vagy 

hegyközség döntése az agrárkamara tagjára nézve – agrárkamarai tagságával összefüggésben – 

indokolatlan hátrányt okoz, a területi agrárkamara köteles fellépni tagjának védelme és a hátrány 

megszüntetése érdekében. 

(5) Az agrárkamara feladatainak ellátása nem érinti az elismert szakmaközi szervezetek 

közösségi jogi aktusban vagy jogszabályban meghatározott feladatkörét.  

5. § 

(1) Az agrárkamara feladatai ellátása érdekében együttműködik az állami, a helyi önkormányzati 

szervekkel és a fogyasztóvédelmi szervezetekkel. 

(2) Az agrárkamara feladatainak ellátása és a közös érdekek előmozdítása érdekében 

együttműködik más gazdasági kamarával, a szakmai kamarákkal, a hegyközségekkel, valamint a 

feladatköréhez kapcsolódó érdekképviseleti szervezetekkel. Az agrárkamara az alapszabályban 

meghatározottak szerint kapcsolatot tarthat a külföldi gazdasági kamarák országos és területi 

szervezeteivel, továbbá más nemzetközi gazdasági, társadalmi szervezetekkel. 

6. § 

Az agrárkamara agrárgazdaságon belüli ágazati, továbbá munkáltatói és munkavállalói 

érdekképviseletet nem láthat el. 
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Az agrárkamarai tagság keletkezése 

7. § 

(1) E törvény hatályba lépésének napján  

a) az 1. számú mellékletben rögzített tevékenységet végző gazda a lakóhelye szerint illetékes, 

b) a 2. számú mellékletben rögzített tevékenységet végző gazdálkodó szervezet a székhelye, 

külföldi jogi személy esetén fióktelepe szerint illetékes  

területi agrárkamara tagjává válik e törvény erejénél fogva.  

 (2) A gazdálkodó szervezetnek minősülő agrárkamarai tag a nyilvántartásba vételét követően 

kérheti, hogy ne székhelye, hanem a telephelye szerinti területi agrárkamara vegye nyilvántartásba. 

A más területi agrárkamarához tartozás feltételeit az országos agrárkamara határozza meg. 

8. § 

E törvény hatályba lépését követően az agrárkamarai tagság az agrárgazdasági tevékenység 

megkezdésének az adóhatósághoz történő bejelentésével kezdődik. 

 

Az agrárkamarai tagság megszűnése 

9. § 

(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha 

a) az adóhatóság törli a gazda 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi agrárgazdasági 

tevékenységét; 

b) az adóhatóság törli a gazdálkodó szervezet 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi 

agrárgazdasági tevékenységét. 

(2) A kamarai tagság megszűnését a tag a megszűnést követő 30 napon belül köteles bejelenteni 

a kamara felé. 

(3) A kamarai tagság megszűnésének időpontja az agrárgazdasági tevékenység adóhatósági 

nyilvántartásból való törlésének időpontja. 

 

Az agrárkamarai tagról vezetett nyilvántartás 

10. § 

(1) A területi agrárkamara - az e törvény alapján hatáskörébe tartozó feladatainak ellátása 

érdekében - a működési területén lakóhellyel rendelkező gazda és székhellyel (telephellyel) 

rendelkező gazdálkodó szervezet agrárkamarai tagokról tagjegyzéket (a továbbiakban: tagjegyzék) 

vezet. A tagjegyzék tartalmazza az agrárkamarai tag 

a) nevét (cégnevét), elektronikus elérhetőségét; 

b) lakóhelyét, székhelyét, telephelyét; 

c) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenység szakmakódját vagy TEÁOR-számát; 

d) a tagsági jogviszonyának kezdő időpontját; 
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e) az agrárkamarai tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben az agrárkamarai tag nevében e 

törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy nevét; 

f) a mezőgazdasági támogatási szerv által adott regisztrációs számot; 

g) az agrárkamarai regisztrációs számot. 

 (2) Az (1) bekezdés a)-c), és (1) bekezdés e)-f) szerinti adatokról az agrárkamarai tag a tagsági 

viszony létesítését követő harminc napon belül, változás vagy a tagsági viszony megszűnése esetén 

a változást követő harminc napon belül köteles nyilatkozni az agrárkamara részére. 

(3) A tagság megszűnésének bejelentését követő 30 napon belül a területi agrárkamara a tagot 

törli a tagjegyzékből. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a területi agrárkamara kizárólag feladatainak 

ellátása körében, azok végrehajtásának céljából kezelheti, azokat harmadik személynek csak 

törvényi felhatalmazás esetén – az érintett egyidejű értesítésével - továbbíthatja. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nem nyilvánosak, azokba betekinteni csak a 

területi és az országos agrárkamara alapszabályban meghatározott illetékes szervei, kérelmére az 

érintett, illetve harmadik személy az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján 

jogosult. 

(6) A területi agrárkamara a tagról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően vezetett 

adatokat a tagsági viszony megszűnését követő ötödik év végéig kezelheti. 

11. § 

(1) Az állami adóhatóság az e törvény 1. számú mellékletében foglalt tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozó és 2. számú mellékletében foglalt tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 

nyilvántartásba vételével a társaság törzsadatairól, törzsadatainak módosulásáról vagy törléséről, 

továbbá a kamarai tagdíj megállapításához szükséges adatairól tájékoztatja az illetékes 

agrárkamarát. 

(2) Az állami adóhatóság az adatszolgáltatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi 

CXXII. törvény (továbbiakban: Nav. tv.) 68. § szerint elektronikus úton is teljesítheti. 

(3) A mezőgazdasági támogatási szerv az agrárkamarai tagnak minősülő személy nyilvántartásba 

vételéről, adatainak módosulásáról vagy törléséről tájékoztatja az illetékes agrárkamarát. 

 

12. § 

 Az agrárkamarai közfeladatok ellátása érdekében az agrárkamarák térítésmentesen jogosultak a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-nyilvántartási rendszeréhez, a Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal és a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontok és 

kutatóintézetek agrárgazdasággal összefüggő nyilvántartásaihoz és elemzéseihez  történő 

hozzáféréshez. 

Az agrárkamarai tag jogai 

13. § 

(1) A területi agrárkamarai tag a saját kamaráján belül jogosult, hogy 

a) az agrárkamara választói névjegyzékébe felvegyék, 

b) az agrárkamara területi elnökségi tag választó közgyűlésén szavazati jogával éljen,  
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c) az agrárkamarában tisztséget viseljen, 

d) az agrárkamara tisztségviselőitől közvetlenül tájékoztatást kérjen, 

e) bármely agrárkamarai ügyben véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, 

f)  az agrárkamara által szervezett rendezvényen részt vegyen, 

g) az agrárkamara működéséről rendszeres tájékoztatást kapjon, 

h) az agrárkamara által nyújtott alapszolgáltatásokat térítésmentesen, valamint egyéb 

szolgáltatásokat térítés ellenében igénybe vegye.  

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti jogokat a gazda és az egyéni vállalkozónak, egyéni 

cégnek minősülő gazdálkodó szervezet közvetlenül, míg más gazdálkodó szervezet törvényes 

képviselője útján gyakorolhatja. 

(3) A jogok gyakorlása során valamennyi agrárkamarai tagot azonos szavazati jog illet meg.  

(4) Az agrárkamara tagjai között a tagsági jogok gyakorlása során megkülönböztetés nem tehető.  

Az agrárkamarai tag kötelezettségei 

14. § 

(1) Az agrárkamarai tag köteles  

a) megtartani a törvényben, az  agrárkamara alapszabályában és más önkormányzati 

szabályzatában a tagra előírt rendelkezéseket, 

b) az e törvényben, valamint az alapszabályban foglaltak szerint megállapított agrárkamarai 

tagdíjat megfizetni, 

c)  megtartani az agrárkamarai etikai szabályzatban foglaltakat. 

 (2) Amennyiben az agrárkamara tagja a kötelezettségeit megszegi, az alapszabályban 

meghatározottak szerinti testület határozatával, meghatározott időre, de legfeljebb három évig az 

agrárkamarai tag által térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások, vagy azok meghatározott 

körének igénybevételéből kizárható.  

(3) A döntés meghozatalánál és a jogkövetkezmény alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a 

kötelességszegés súlyára, a kamarai tag gazdasági helyzetére és az ügy összes körülményére. Az 

agrárkamara a kamarai tag kérelme alapján, a tag gazdasági helyzetére figyelemmel a határozat 

végrehajtása alól egy alkalommal felmentést adhat. 

Az agrárkamarai tagdíj mértékének megállapítása 

15. § 

 (1) Az agrárkamarai tag az országos agrárkamara által megállapított tagdíjat köteles fizetni. Az 

országos agrárkamara a tagdíj mértékét e törvény rendelkezéseire figyelemmel határozza meg. A 

tagdíj mértékének alapja a tag agrárgazdasági tevékenységéből származó éves bruttó árbevétele (a 

továbbiakban: éves bruttó árbevétel). 

(2) Amennyiben a kamarai tag tárgyévet megelőző éves bruttó árbevétele 

a) nem haladja meg a százmillió forintot, a tagdíj mértéke nulla forint; 

b) a százmillió forintot meghaladja, azonban nem több háromszázmillió forintnál, a tagdíj a 

százmillió forint éves bruttó árbevételén felüli rész 1 ezreléke; 

c) a háromszázmillió forintot meghaladja, azonban nem több egymilliárd forintnál, a tagdíj 

kettőszázezer forint plusz az éves bruttó árbevétel háromszázmillió forint feletti részének 1,5 

ezreléke; 
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d) az egymilliárd forintot meghaladja, a tagdíj egymillió-kettőszázötvenezer forint plusz az éves 

bruttó árbevétel egymilliárd forint feletti részének 2 ezreléke. 

(3) A kamarai tagok által – a (2) bekezdés szerint – fizetendő tagdíj összege nem érinti a kamarai 

tagsági jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését. 

(4) A kamarai tagdíj mértékének megállapításánál, legfeljebb a kamarai tagdíj ötven százaléka 

erejéig figyelemmel kell lenni a kamarai tag által más gazdasági kamara, valamint hegyközségi 

szervezet részére fizetett tagdíjra is. 

(5) Semmis az olyan rendelkezés, amely a tagok különböző mértékű tagdíjbefizetéseihez 

kötötten a kamarai tagsági jogok gyakorlásával, valamint kötelezettségek teljesítésével 

összefüggésben a kamara bármely tagját érintő előnyt vagy hátrányos megkülönböztetést 

tartalmaz. 

(6) A kamarai tagdíj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

 

II. Fejezet 

AZ AGRÁRKAMARA KÖZFELADATAI 

Általános rendelkezések 

16. § 

(1) Az agrárkamara törvényben foglalt felhatalmazása szerint szolgáltatási és igazgatási jellegű 

közfeladatokat lát el.   

(2) Az agrárkamara részére közfeladatot abban az esetben állapíthat meg törvény, ha a közfeladat 

ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosított. 

(3) Az agrárkamarát az általa ellátott közfeladat ellátásáért támogatás vagy díjazás illeti meg. 

(4) A központi költségvetésben az országos agrárkamaránál kell biztosítani az agrárkamara által 

ellátandó közfeladatok támogatását. A támogatás, valamint díjazás országos agrárkamara és a 

területi agrárkamarák közötti felosztásáról, valamint az igénybevétel feltételeiről az országos 

agrárkamara elnöksége dönt. A támogatás, illetve díjazás összegének területi agrárkamarák közötti 

megosztásáról, az egyes területi agrárkamarák tagjainak számával, illetve az ellátandó közfeladattal 

arányos mértéket figyelembe véve kell dönteni.   

(5) A területi agrárkamara által közigazgatási ügyben hozott határozat elleni fellebbezést az 

országos agrárkamara bírálja el.  

17. § 

Az agrárkamarai önkormányzat körébe tartozó közfeladatok ellátása során a területi 

agrárkamarák javaslatokat tesznek, véleményt nyilvánítanak az agrárgazdaság egyes kérdéseit 

érintő országos szintű jogszabály-tervezetek, ágazati elemzések, irányelvekkel összefüggésben. A 

területi agrárkamarák e körben tett javaslatát és véleményét az országos agrárkamara összegzi és az 

agrárgazdaság szereplőinek általános és együttes érdekeit szem előtt tartva közvetíti az illetékes 

kormányzati és más szerv részére. 
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18. § 

A területi agrárkamara közfeladatai ellátása érdekében az országos agrárkamara által 

meghatározott adatgyűjtési előírásoknak megfelelően adatokat gyűjt. Az agrárkamara kizárólag a 

tagok által önkéntesen szolgáltatott adatokat gyűjthet, a tagok a 10. § (1) bekezdésében rögzített 

adatokon felül nem kötelezhetők adatszolgáltatásra. 

19. § 

A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal a területi agrárkamara tagja ellen az 

agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységével összefüggésben hozott jogerős 

határozatát közli a területi agrárkamarával, amelyet a területi agrárkamara nyilvánosságra hoz. 

A területi agrárkamarák igazgatási jellegű közfeladatai 

20. § 

(1) A területi agrárkamara az agrárgazdaság fejlesztésével összefüggésben 

a) előmozdítja az agrárkamarai tagok gazdasági tevékenysége infrastruktúrájának fejlődését, 

ennek érdekében felhasználja bevételeinek az alapszabályban meghatározott és külön kezelt - e 

célra fordítható – részét; 

b) javaslatot tesz az országos agrárkamarának az agrárgazdasági, a környezet- és tájgazdálkodási, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési 

munkarészeinek kidolgozására és végrehajtására, 

c) részt vesz az agrárgazdasági, környezet- és tájgazdálkodási, területi gazdaságfejlesztési 

programok kialakításában, végrehajtásában, 

d) javaslatokat tesz a mező- és erdőgazdasági ágazat versenyképességének javítása érdekében, 

e) elemzéseket végez, javaslatokat fogalmaz meg a vidéki életminőség javításának, a vidéki 

népesség foglalkoztatásának és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében. 

(2) A területi agrárkamara az üzleti forgalom biztonságának és a tisztességes piaci magatartás 

megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében: 

a) az etikai szabályok megsértése esetén az agrárkamarai tagot határozatban figyelmezteti; 

b) árukra vonatkozó származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban 

szükséges más okmányokat állít ki, illetve hitelesít; 

c) összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat; 

d) minősítő és ellenőrzési rendszereket működtet; 

e) a tisztességtelen verseny vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó 

jogszabályokba ütköző magatartás esetén indítványozhatja a hatáskörrel rendelkező szervnél a 

szükséges intézkedés megtételét; 

f) az iparjogvédelmi és a szerzői jogok megsértése esetén a agrárkamarai tagot határozatban 

figyelmezteti; 

g) határozatban figyelmezteti az agrárkamarai tagok és a fogyasztók érdekeivel ellentétes 

gazdasági tevékenységet folytató és ezzel az agrárkamarai tagok és a velük gazdasági kapcsolatban 

levő más vállalkozások széles körének jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető agrárkamarai tagot. 

 (3) A területi agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes 

érdekeinek érvényesítése céljából: 
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a) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja területi szinten az agrárkamarai 

tagokra vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati programoknak, 

intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához és a 

piaci magatartás tisztességéhez fűződő közérdekkel összhangban történő kidolgozását, 

b) javaslatot tesz az országos agrárkamarának: 

ba) az agrárkamarai tagok tevékenységét érintő kormányzati előterjesztések és jogszabályok 

tervezeteivel kapcsolatos agrárkamarai álláspont kialakítására, 

bb) a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó etikai szabályokra, 

bc) az agrárkamara részére átadott közfeladatok egységes eljárás keretében történő ellátására, 

bd) az Európai Unió illetékes szervei előtti tagállami álláspontra, 

be) a mezőgazdasági termelésre vonatkozó sajátos foglalkoztatási, társadalombiztosítási, 

közteher viselési szabályok megalkotásának kezdeményezésére, 

bf) az agrárkamarai tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban levő jogszabály és egyéb 

intézkedés meghozatalára, módosítására, hatályon kívül helyezésének kezdeményezésére. 

(4) A területi agrárkamara közreműködik az agrárgazdaság egyes ágazataival kapcsolatos 

stratégiák és programok kidolgozásában.  

Az országos agrárkamara igazgatási jellegű közfeladatai 

21.§ 

(1) Az országos agrárkamara az agrárgazdaság fejlesztésével összefüggésben részt vesz az átfogó 

gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítésében és közreműködik az agrár-

vidékfejlesztési, valamint területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában és 

végrehajtásában. 

(2) Az országos agrárkamara az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás 

tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében a gazdasági érdekképviseleti 

szervezetek bevonásával: 

a) kidolgozza a tagjai tisztességes piaci magatartására és tisztességes kereskedelmi gyakorlatára 

vonatkozó etikai szabályokat; 

b) figyelemmel kíséri e szabályok, valamint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 

törvényben, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 

meghatározott, a tisztességtelen verseny és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára 

vonatkozó rendelkezések érvényesülését; 

c) tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az agrárkamarai tagokat, szükség szerint 

figyelemfelhívással él; 

d) több területi agrárkamarát érintő, vagy országos jelentőségű ügyben ellátja a területi 

agrárkamara részére az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének 

megteremtésével, megőrzésével összefüggő e törvényben megállapított feladatait.   

(3) Az országos agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes 

érdekeinek érvényesítése céljából: 

a) véleményezi az agrárkamarai tagok tevékenységét érintő kormányzati előterjesztések és 

jogszabályok tervezeteit; 

b) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja országos szinten a agrárkamarai 

tagokra vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, intézkedéseknek az 

agrárgazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához és a piaci 

magatartás tisztességéhez fűződő közérdekkel összhangban történő kidolgozását; 

c) felkérés alapján részt vesz az országosan működtetett tanácsok és testületek munkájában; 
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d) kidolgozza az agrárkamara részére átadott közfeladatok egységes eljárás keretében történő 

ellátásához szükséges önkormányzati szabályzatot; 

e) javaslatot tesz az Európai Unió illetékes szervei előtti tagállami álláspontra; 

f) kezdeményezi a mezőgazdasági termelésre vonatkozó sajátos foglalkoztatási, 

társadalombiztosítási, közteher viselési szabályok megalkotását; 

g) kezdeményezi az agrárkamarai tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban levő 

jogszabály és egyéb intézkedés meghozatalát, módosítását, hatályon kívül helyezését. 

(4) Az országos agrárkamara a vidékfejlesztéssel és a környezetgazdálkodással kapcsolatos 

feladatai keretében  

a) közreműködik a vidékfejlesztéssel és a környezetgazdálkodással kapcsolatos stratégia és 

programok kidolgozásában, 

b) a területi agrárkamarák 23. § (2) bekezdésében rögzített javaslatait, elemzéseit, véleményeit 

elemzi és az agrárgazdaság szereplőinek általános és együttes érdekében eljárva a miniszter elé 

terjeszti. 

22.§ 

A területi agrárkamarai  tagok széles körét érintő jogszabályok, szabályozási koncepciók 

tárgyában a Kormány nevében a miniszter és az országos agrárkamara szükség szerint, de legalább 

évente kétszer szakmai konzultációt tart.  

A területi agrárkamara szolgáltatási közfeladatai 

23. § 

(1) A területi agrárkamara tagjai részére térítésmentesen, illetve térítés ellenében szolgáltatást 

nyújt, e körben 

a) tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a 

gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, 

előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését; 

b) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és végrehajtási rendeletében 

meghatározott feladatkörében az agrár- és vidékfejlesztési szakképesítések tekintetében ellátja a 

tanulószerződés és hallgatói szerződés intézményrendszerének működtetését, a gyakorlati 

képzőhelyek ellenőrzését, felügyeletét, a szakképzés képzési és beiskolázási szerkezetének, 

valamint a hiány-szakképesítések körének meghatározását, továbbá e szakterületeken a 

fenntartókkal együttműködve segíti a fiatalok pályaválasztását, pályaorientációját, szervezi és végzi 

a mesterképzést és mestervizsgáztatást; 

c) a vállalkozások üzleti, gazdasági tevékenységét minősítő rendszert működtet, megállapításait 

nyilvánosságra hozza; 

d) részt vesz a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató munkában. 

(2) A települési mezőgazdasági bizottságok a területi agrárkamara irányításával 

a) ellátják az adott településen, vagy térségben folytatott agrárgazdasági tevékenységgel, 

valamint a település, térség földtulajdoni viszonyaival, földhasználatával kapcsolatos, 

jogszabályban, valamint az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerinti véleményezési, 

javaslattételi feladatokat, 

b) szükség esetén részt vesznek az adatgyűjtésben és a tájékoztatás nyújtásban. 
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24. § 

(1) A területi agrárkamara a tag részére térítésmentes alapszolgáltatásként: 

a) tanácsadás keretében tájékoztatást ad a tevékenységét érintő 

aa) közösségi és nemzeti forrásból folyósított támogatási lehetőségekről, az igénybevétel 

feltételeiről, 

ab) gazdasági és jogi információkról, 

ac) finanszírozási lehetőségekről; 

b) biztosítja az ügyfélszolgálat igénybevételét; 

c) közreműködik az egységes támogatási kérelem összeállításában, annak elektronikus 

benyújtásában;  

d) általános agrometeorológiai tájékoztatást ad; 

e) növényvédelmi előrejelzést ad; 

f) piaci információkat ad; 

g) általános információt szolgáltat a piaci szereplők minősítéséről;  

h) biztosítja az agrárkamara által szervezett szakmai konferenciákon való részvételt; 

i) közreműködik az agrárkamarai tagot érintő hatósági vagy más szerv előtti eljárás 

megindításához szükséges kérelem, beadvány összeállításában; 

j) tájékoztatást nyújt földügyi kérdésekben és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiírt 

pályázatokkal kapcsolatosan; 

k) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

(2) A területi agrárkamara az agrárkamara tagja részére annak kérelmére térítés ellenében 

szolgáltatásként: 

a) előkészíti, összeállítja a támogatási kérelmet, pályázatot; 

b) előkészíti, összeállítja a tag gazdálkodását segítő finanszírozási, biztosítási műveleteket;  

c) bíróság, hatóság vagy más szerv előtti eljárásban egyedi ügyben képviseli az agrárkamara 

tagját; 

d) ár- és piaci elemzéseket végez; 

e) részletes elemzést végez az egyes piaci szereplők piaci tevékenységéről, valamint minősíti 

azokat; 

f) üzleti partnereket közvetít; 

g) közreműködik az agrárkamarai tag hazai és nemzetközi kiállításokon, vásárokon és más 

rendezvényen való megjelenésében; 

h) gondoskodik speciális agrometeorológiai előrejelzések beszerzéséről; 

i) növényvédelmi szaktanácsadást nyújt;  

j) adminisztrációs, pénzügyi és könyvelési feladatokat lát el; 

k) egyedi ügyben gondoskodik a jogi tanácsadásról; 

l) szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez; 

m) közreműködik a agrárkamarai tag nemzetközi gazdasági kapcsolataival összefüggő eredet-és 

minőségvédelmi ügyek intézésében; 

n) elősegíti a agrárkamarai tag piacra jutását; 

o) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.  

Az országos agrárkamara szolgáltatási közfeladatai 

25. § 

(1) Az országos agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében 
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a) részt vesz külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön 

végzett gazdasági tájékoztató munkában; 

b) a vállalkozások üzleti, gazdasági tevékenységét minősítő rendszert működtet, megállapításait 

nyilvánosságra hozza; 

c) koordinálja a területi agrárkamarák által működtetett tanácsadói hálózat és ügyfélszolgálati 

rendszer munkáját; 

d) ellenőrzi a területi agrárkamarák által végzett szolgáltatási és igazgatási jellegű közfeladatok 

egységes alkalmazását; 

e) felügyeli a területi agrárkamarák részére biztosított közösségi források és központi 

költségvetésből biztosított pénzeszközök felhasználását. 

III. Fejezet 

AZ AGRÁRKAMARA ÖNKORMÁNYZATA 

Általános rendelkezések 

26. § 

(1) Az agrárkamara alapszabályában - e törvény keretei között - meg kell határozni 

a) az agrárkamara nevét és székhelyét, 

b) az agrárkamara szervezetére, szerveinek működésére és tisztségviselőire vonatkozó 

szabályokat; 

c) a területi elnökség és az ügyvezető elnökség feladat- és hatáskör megosztását; 

d) az agrárkamarai szervezeti egységek feladatkörét, az agrárkamara más szervezeteihez való 

kapcsolódásának és működésének rendjét; 

e) a minősített többségi szavazást igénylő ügyeket; 

f) az elnök (alelnökök) jogkörét, illetve az ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviseleti 

jogköre átruházásának szabályait; 

g) az agrárkamara éves költségvetésének és a beszámoló (mérleg) elfogadásának rendjét;  

h) az e törvényben meghatározottakon túl az agrárkamarai tisztségviselők 

összeférhetetlenségének további eseteit; 

i) az e törvény 55. § szerinti kamarai szakágazati termékpálya bizottságok létrehozásának és 

működésének szabályait.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a területi agrárkamara alapszabályában kell 

meghatározni: 

a) a területi elnökség és az ügyvezető elnökség kötelező összehívásának eseteit, rendszerességét, 

módját; 

b) a területi elnökség és az ügyvezető elnökség e törvényben nem szabályozott kizárólagos 

hatáskörébe utalt ügyeket. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az országos agrárkamara alapszabályában kell 

meghatározni: 

a) a területi elnökségi tag választó közgyűlés összehívásának és lebonyolításának rendjét és a 

választás eljárási szabályait; 

b) az agrárkamarai tagjegyzék, valamint a választói névjegyzék vezetésének részletes szabályait; 
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c) a más gazdasági kamarával, a szakmai kamarákkal, a hegyközségi szervezetekkel, a gazdasági 

érdek-képviseleti szervezetekkel, valamint az elismert szakmaközi szervezetekkel való 

együttműködés módját és annak részletes szabályait; 

d) az agrárkamarai tagdíj alapszámításának és fizetésének, valamint a tagdíj bevallásának a 

módját;  

e) a települési mezőgazdasági bizottságok létrehozásának és működésének szabályait; 

f) a kamarai tagok önkéntes adatszolgáltatása útján történő adatgyűjtés rendjét. 

A területi agrárkamara szervezete 

27.§ 

(1) A területi agrárkamara legfőbb testületi szervei 

a) a területi agrárkamara tagjaiból álló közgyűlés, 

b) a közgyűlés által választott elnökségi tagokból álló területi elnökség (a továbbiakban: területi 

elnökség) és 

c) a területi agrárkamara elnökéből és négy alelnökéből álló ügyvezető elnökség (a 

továbbiakban: területi ügyvezető elnökség). 

(2) A területi agrárkamara további testületei 

a) az ellenőrző bizottság, 

b) az etikai bizottság, 

c) az alapszabályban meghatározott egyéb testületi szerv. 

(3) A területi agrárkamara választott tisztségviselői 

a) az elnök, 

b) az alelnökök, 

c) az elnökségi tagok 

d) az ellenőrző bizottság elnöke, 

e) az etikai bizottság elnöke, 

f) az alapszabályban meghatározottak szerinti testületi szerv elnöke és tagjai.  

A területi agrárkamara közgyűlése 

28. § 

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az elnökségi tagok megválasztása. 

(2) Területi elnökségi tag és tisztségviselő kizárólag a területi agrárkamarába tagként bejegyzett 

személy lehet. 

(3) A területi agrárkamara közgyűlése e törvény és az országos agrárkamara által elfogadott 

választási szabályzat rendelkezései szerint választja meg a területi elnökség tagjait. 

Települési mezőgazdasági bizottságok 

29. § 

(1) A területi agrárkamarák – a fővárosi agrárkamara kivételével - az okmányirodák kijelöléséről 

és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékletében kijelölt 
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okmányirodai körzetközpontok településein az országos agrárkamara alapszabályában 

meghatározottak szerint települési mezőgazdasági bizottságokat hoznak létre és működtetnek. 

(2) A települési mezőgazdasági bizottságok tagjai az illetékességi területükön lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező gazdák és gazdálkodó szervezetek.  

(3) A települési mezőgazdasági bizottság jogosult a területi agrárkamarák igazgatási jellegű 

közfeladatainak ellátása során közreműködni, az egyes feladatokhoz kapcsolódóan észrevételeket 

tenni, e törvény 18. §-a szerint adatokat gyűjteni, elemzéseket készíteni, véleményeket és 

állásfoglalásokat megfogalmazni. 

A területi elnökségi tagok választására vonatkozó általános rendelkezések 

30. § 

(1) A területi elnökségi tag választó közgyűlés (továbbiakban: kamarai választás) húsz tagú 

elnökséget választ a területi agrárkamara tagjai közül. 

(2) A tagok a szavazati jogukat a választói névjegyzék alapján gyakorolják. A választói 

névjegyzéket a területi agrárkamarák a tagjegyzék alapján állítják össze, mely tartalmazza 

a) a tag kamarai regisztrációs számát,  

b) nevét, székhelyét,  

c) tevékenységi körét,  

d) a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult 

személy nevét. 

(3) A választások során minden tagot egy szavazat illet meg. A gazdálkodó szervezetek szavazati 

jogukat kizárólag a tagjegyzékben képviseletre jogosultként feltüntetett személy útján 

gyakorolhatják. 

(4) A területi agrárkamara a választói névjegyzéket a települési mezőgazdasági bizottságok 

központján működő települési önkormányzatok hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, betekintésre 

bárki számára hozzáférhetővé teszi. 

(5) A választói névjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel időtartama alatt írásban 

kell a területi agrárkamara alapszabályában kijelölt testületi szervével közölni, amely az 

alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő 3 napon belül átteszi a székhelye 

szerinti helyi bírósághoz, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bírósághoz. 

(6) A bíróság a kifogásról a beérkezésétől számított 3 napon belül, nemperes eljárásban határoz. 

Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választói névjegyzék kiigazítását, ellenkező 

esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

(7) A bíróság a határozatát annak meghozatala napján közli a területi agrárkamara 

alapszabályban kijelölt testületi szervével és azzal a gazdával vagy gazdálkodó szervezettel, amely 

a kifogást emelte. 

(8) A választásra jogosult tagok az elnökség tagjait megyei listán választják meg. 

(9) A területi agrárkamarai választásokat az előző elnökség megválasztását követő negyedik év 

október 15. és november 15. napja között kell megtartani. A választások időpontját a 

vidékfejlesztésért felelős miniszter tűzi ki. 

 

A jelölés 

 

31. § 
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 (1) A területi agrárkamara elnökségi tagjának csak olyan gazda vagy gazdálkodó szervezet 

törvényes képviselője jelölhető, aki igazolja, hogy a választást megelőző év december 31. óta 

a) családi gazdálkodó, vagy rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal vagy agrárgazdasági 

tevékenység folytatására jogosító egyéni vállalkozói igazolvánnyal; 

b) önálló adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet törvényes képviselője. 

(2) A listán kizárólag az adott területi kamara tagja jelölhető, és a tag csak egy jelölő szervezet 

jelölését fogadhatja el.  

(3) Területi elnökségi tag tisztségre jelöltlistát – a (4) bekezdésre figyelemmel - 

a) a legalább 10 megyére (fővárosra) kiterjedő tagsággal rendelkező agrárgazdasági célra 

létrehozott társadalmi szervezet (továbbiakban: szakmai szervezet) vagy a gazdák és gazdálkodó 

szervezetek érdekeinek közvetlen kielégítésére, vagy harmadik személyek irányában történő 

érvényesítésére létrehozott társadalmi szervezet (továbbiakban: érdekképviseleti szervezet) illetve 

ezek szövetsége, valamint 

b) az adott megyében működő helyi szakmai szervezet vagy érdekképviseleti szervezet illetve 

ezek szövetsége  

állíthat (a továbbiakban: jelölő szervezet). 

(4) A területi elnökségi tag választáson csak olyan jelölő szervezet állíthat jelöltet, melyet az 

illetékes bíróság a választást megelőző év december 31-ig jogerősen bírósági nyilvántartásba vett. 

(5) A listaállításhoz egy megyében legalább 300 választásra jogosult tagnak az aláírásával 

hitelesített ajánlása szükséges. Amennyiben a (3) bekezdés a) és b) pontja alá tartozó szervezetek 

közös listát állítanak, úgy a listaállításhoz 400 választásra jogosult tagnak az aláírásával hitelesített 

ajánlás szükséges. 

(6) A tagok ajánlásukkal csak egy listát támogathatnak. 

A választás eredményének megállapítása 

32. § 

(1) A területi agrárkamarákban a jelöltek a leadott szavazatok arányában – a (4) bekezdés 

szerinti számítási mód alapján – jutnak mandátumhoz.  

(2) A jelölő szervezet listája nem kap mandátumot, ha az arra leadott érvényes szavazatok száma 

nem éri el az összes leadott szavazat öt százalékát. 

(3) A listákra leadott érvényes szavazatok alapján a választások lebonyolítására illetékes szerv 

összeállít egy táblázatot, amelynek első sorát a listákra leadott szavazatok képezik. Minden lista 

szavazatszámai alatt képez egy számoszlopot, amelynek első száma az adott listára leadott 

szavazatok fele, a következő szám a harmada, negyede stb. Az illetékes szerv a táblázatban 

előforduló legnagyobb számtól kezdődően lefelé haladva osztja ki a mandátumokat. Amennyiben a 

következő mandátumhoz szükséges szavazatszám két vagy több lista esetén egyenlő, akkor a listák 

jelöltjei a szavazólapon feltüntetett sorrendben jutnak mandátumhoz.  

A területi elnökség 

33. § 

(1) A területi agrárkamara képviseleti szerve a húsz tagú területi elnökség. 

(2) A területi elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
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a) a területi agrárkamara alapszabályának, más önkormányzati szabályzatának elfogadása  és 

módosítása; 

b) a 27. § (3) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt tisztségviselők megválasztása; 

c) a területi agrárkamara éves munkatervének, költségvetésének meghatározása és az éves 

beszámoló (mérleg) elfogadásáról való döntés; 

d) a területi agrárkamara választott tisztségviselői díjazásának megállapítása; 

e) az alapszabályban a területi elnökség feladat- és hatáskörébe utalt más ügy. 

34. § 

(1) A területi elnökséget az alapszabályban meghatározott időközönként, de legalább évente 

négyszer össze kell hívni.  

(2) A területi elnökséget harminc napon belül akkor is össze kell hívni, ha azt hét elnökségi tag 

az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 

35. § 

(1) A területi elnökséget a területi agrárkamara elnöke hívja össze és vezeti. A területi 

agrárkamara elnökének akadályoztatása esetén, vagy ha a területi agrárkamara elnöke az ügyvezető 

elnökség erre vonatkozó döntése ellenére nem hívja össze a területi elnökséget, a területi 

agrárkamara elnökének erre irányuló jogosítványait - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában 

– az  ügyvezető elnökség által kijelölt alelnök gyakorolja. 

(2) Az elnökségi tagokat az elnökség ülésének helyszínéről, időpontjáról, valamint a napirendi 

pontokról a területi elnökség ülésének időpontját megelőzően legalább tizenöt nappal írásban, 

valamint az agrárkamara internetes honlapján tájékoztatni kell. 

(3) A területi elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen 

van. Ha a területi elnökség az eredetileg meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, az 

emiatt megismételt ülésén a területi elnökség az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevő 

elnökségi tagok számától függetlenül határozatképes, feltéve, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést a meghívó tartalmazta. 

(4) A területi elnökség határozatait – az (5)-(6) bekezdésben foglalt eset kivételével –  a 

jelenlévő elnökségi tagok többségének szavazatával hozza meg.  

(5) A jelenlévő elnökségi tagok négyötödös többséggel, de legalább tizenegy elnökségi tag által 

meghozott határozata szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához. 

(6) Az alapszabályban kell meghatározni azokat az eseteket, amelyekről a területi elnökség  a 

jelenlévő elnökségi tagok legalább kétharmadának szavazatával határoz. 

(7) A területi elnökség  határozatait nyílt szavazással hozza meg. Titkos szavazást kell tartani az 

e törvényben, az alapszabályban és a területi elnökség által meghatározott esetekben. 

A területi agrárkamara ügyvezető elnöksége 

36. § 

(1) A területi ügyvezető elnökség feladata a területi elnökségi ülések közötti időszakban, a 

jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint a területi elnökség határozatainak megfelelően a 

területi agrárkamara működésének irányítása. 

(2) A területi ügyvezető elnökség tagjai: 
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a) a területi agrárkamara elnöke, 

b) a területi agrárkamara alelnökei, 

c) az alapszabályban meghatározott választott tisztségviselők. 

(3) A területi ügyvezető elnökség ülésein tanácskozási és javaslattételi joggal vesz, részt 

a) a területi agrárkamara igazgatója, 

b) az ellenőrző bizottság elnöke, valamint 

c) az etikai bizottság elnöke. 

(4) Az ügyvezető elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. 

37. § 

(1) Az ügyvezető elnökség üléseit a területi agrárkamara elnöke, akadályoztatása esetén az 

alapszabályban foglaltak szerint kijelölt alelnök hívja össze és vezeti. Az ügyvezető elnökség ülését 

össze kell hívni, amennyiben azt az alapszabályban meghatározott számú elnökségi tag, az etikai 

bizottság vagy az ellenőrző bizottság tagja kéri. 

(2) Az ügyvezető elnökség határozatképes, ha annak ülésén a tagok több mint a fele jelen van. 

(3) Az ügyvezető elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg. Az alapszabályban 

meghatározott esetekben titkos szavazást kell tartani.  

(4) Az ügyvezető elnökség tagja a napirendi pont megtárgyalása előtt köteles bejelenteni 

amennyiben saját maga vagy közeli hozzátartozója is érintett a határozat meghozatalában. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra a személyekre is, akik 

tanácskozási joggal vesznek részt az ügyvezető elnökség ülésein. 

(6) Amennyiben a (4)-(5) bekezdésben foglaltak alapján érintett személyről utólag derül ki, hogy 

bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, e körülményt a területi agrárkamara ügyvezető 

elnöksége a tudomására jutását követően haladéktalanul köteles internetes honlapján nyilvánosságra 

hozni.  

(7) Amennyiben a területi agrárkamara ügyvezető elnöksége olyan jognyilatkozat megtételéről 

határoz, amelynél az agrárkamarai ügyvezető elnökség tagja, annak közeli hozzátartozója vagy 

olyan szervezet, amelyben a területi agrárkamarai ügyvivő testületi tag, illetve közeli hozzátartozója 

közvetlenül érdekelt, az érintett testületi tag a döntéshozatalban nem vehet részt. Az agrárkamara 

nevében e rendelkezés megsértésével tett jognyilatkozat semmis. 

Az agrárkamara tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok 

38. § 

(1) Az agrárkamara választott tisztségviselője olyan agrárkamarai tag lehet, aki 

a) nagykorú, 

b) magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik 

vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát, 

c) olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, amely tagja a kamarának, és  

d) a területi agrárkamarai tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett. 

(2) Nem viselhet tisztséget a kamarában, aki 

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, 

b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, 

c) szabadságvesztés-büntetését tölti, 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

  

  

   

   

 

d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll,  

e) Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,  

f) közszolgálati jogviszonyban áll, 

g) más területi agrárkamara tagja. 

(3) Nem választható az agrárkamara elnökévé illetve alelnökévé: 

a) politikai párt tisztségviselője, 

b) országos gazdasági érdekképviseleti szerv tisztségviselője, 

c) más gazdasági kamara tisztségviselője. 

A területi agrárkamara elnöke, alelnökei 

39. § 

(1) A területi kamarát az elnök önállóan képviseli, jogkörét az alapszabályban meghatározott 

módon, valamint esetenként és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve legfeljebb hat hónap 

időtartamra az alelnökre írásban átruházhatja. 

(2) A területi agrárkamara elnökét a területi elnökség saját soraiból négy évre választja.   

40. § 

(1) A területi elnökség saját soraiból négy alelnököt választ. Az alelnökök közül 

a) egy fő a mezőgazdaságért, 

b) egy fő a vidékfejlesztésért és környezetgazdálkodásért, 

c) egy fő az élelmiszergazdaságért és 

d) egy fő a kereskedelemért felel. 

(2) A területi agrárkamara elnöke és alelnökei évente beszámolnak a közgyűlésnek a 

tevékenységükről.  

A területi agrárkamara ügyintéző szervezete 

41. § 

(1) A területi agrárkamara ügyintéző szervezetét a területi agrárkamara igazgatója (a 

továbbiakban: igazgató) vezeti, aki a területi kamarával munkaviszonyban áll. 

(2) Igazgató csak az lehet, aki  

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint jegyzővé kinevezhető; 

vagy  

b) felsőfokú agrárgazdasági szakirányú végzettsége van és legalább két éves közigazgatásban 

szerzett gyakorlata van.  

 (3) Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a területi agrárkamara elnöke gyakorolja. 

(4) Az agrárkamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben ügyintézőként csak az járhat el, 

aki a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint köztisztviselőnek kinevezhető. 
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A területi agrárkamara ellenőrző bizottsága 

42. § 

(1) A területi elnökség a kamarai tagok közül titkos szavazással négy évre tizenegy tagú 

ellenőrző bizottságot választ. 

(2) Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának 

a) aki tagja az ügyvezető elnökségnek, 

b) a területi agrárkamarával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy, 

c) a területi agrárkamarával üzleti kapcsolatban álló vállalkozásban tulajdonosként, 

ügyvezetőként vagy munkavállalóként közreműködő személy az ügyletet követő öt évig; 

d) az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója.  

(3) Az ellenőrző bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét. 

(4) Az ellenőrző bizottság határozatait nyílt szavazással és az összes ellenőrző bizottsági tag 

minősített szótöbbségével hozza meg.  

(5) Az ellenőrző bizottság az agrárkamara választott tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől 

minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely 

feladatainak ellátásához szükséges. 

43. § 

(1) Az ellenőrző bizottság vizsgálja, hogy az agrárkamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-

e a jogszabályoknak, a területi agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati 

szabályzatainak. Az ellenőrző bizottság a gazdálkodás célszerűségét is vizsgálja. 

(2) Az ellenőrző bizottság tevékenységéről a területi elnökségnek számol be, tagjai részére 

feladataik ellátása körében utasítás nem adható. 

(3) Az ellenőrző bizottság köteles a területi agrárkamara gazdálkodását legalább évente független 

könyvvizsgálóval megvizsgáltatni. 

(4) A területi elnökség a területi agrárkamara éves költségvetéséről és az éves beszámolóról 

(mérlegről) az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönt. 

(5) Az ellenőrző bizottság felhívja az ügyvezető elnökséget a szükséges intézkedések 

megtételére annak érdekében, hogy a területi agrárkamara tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen 

a jogszabályoknak, a területi agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatainak, 

a közfeladat ellátására kötött megállapodásoknak, továbbá a gazdálkodási célszerűségnek. Ha az 

ügyvezető elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az ellenőrző bizottság kezdeményezi a területi 

elnökség összehívását. 

(6) Az ellenőrző bizottság elnöke összehívja a területi elnökséget akkor is, ha az elnök nem tesz 

eleget a területi elnökség összehívására vonatkozó kötelezettségének. 

A területi agrárkamara etikai bizottsága 

44. § 

(1) A területi elnökség a kamarai tagok közül titkos szavazással négy évre kilenctagú etikai 

bizottságot választ. 

(2) Az etikai bizottság tagjai közül választja meg elnökét.  
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(3) Az etikai bizottság határozatait titkos szavazással és az összes etikai bizottsági tag minősített 

szótöbbségével hozza meg.  

(4) Az etikai bizottság elnöke az etikai bizottság feladatkörében képviseli a területi kamarát.  

(5) A területi agrárkamara választott tisztségviselői, ügyintéző szervezete, valamint a területi 

agrárkamara tagjai az etikai bizottság tevékenységéhez – szükség szerint – tájékoztatást nyújtanak. 

45. § 

(1) Az etikai bizottság látja el – az etikai szabályok megállapítása kivételével – e törvényben a 

területi agrárkamara részére az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének 

megteremtésével, megőrzésével és megerősítésével kapcsolatos feladatait. 

(2) Az etikai szabályzat és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok elfogadása az országos 

agrárkamara hatáskörébe tartozik [48. § (4) bekezdés a) pont] és minden területi agrárkamarára 

kötelező. 

46. § 

(1) A területi agrárkamara tagja az etikai bizottság felhívására köteles az általa alkalmazott vagy 

alkalmazni kívánt általános szerződési feltételeket az etikai bizottság részére véleményezés céljára 

bemutatni. 

(2) Amennyiben a területi agrárkamara tagja által alkalmazott általános szerződési feltétel 

tisztességtelen kikötést vagy jó erkölcsbe ütköző rendelkezést tartalmaz, az etikai bizottság 

megfelelő határidő kitűzésével felhívja a területi agrárkamarai tagot a kifogásolt rendelkezés 

módosítására. Amennyiben a területi agrárkamarai tag ennek nem tesz eleget, az etikai bizottság 

álláspontját az agrárkamara internetes honlapján nyilvánosságra hozza.  

Az országos agrárkamara szervezete 

47. § 

(1) Az országos agrárkamara testületi szervei 

a) az országos elnökség; 

b) az országos ügyvezető elnökség. 

(2) Az országos agrárkamara további testületei 

a) az  országos ellenőrző bizottság; 

b) az országos etikai bizottság; 

c) a kamarai szakágazati termékpálya bizottságok  

és  

d) az alapszabályban meghatározott egyéb testületi szerv.  

(3) Az országos agrárkamara választott tisztségviselői: 

a) az országos elnök; 

b) az országos alelnökök; 

c) az országos ellenőrző bizottság elnöke; 

d) az országos etikai bizottság elnöke; 

e) a kamarai szakágazati termékpálya bizottságok elnökei és 

f) az alapszabályban meghatározott egyéb testületi szerv elnöke.  

(4) Az országos agrárkamara működteti 
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a) az Állandó Választottbíróságot és 

b) az Egyezségi Tanácsot. 

Az országos elnökség 

48. § 

(1) Az országos agrárkamara legfőbb szerve az országos elnökség. 

(2) Az országos elnökség tagjai a területi agrárkamarák elnökei és egy-egy alelnök, továbbá a (3) 

bekezdésben meghatározott elnökségi tagok. 

(3) A területi agrárkamarák kétezer tagonként további egy-egy elnökségi tagot delegálhatnak az 

országos elnökségbe. 

(4) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az országos agrárkamara 

a) alapszabályának, más önkormányzati szabályzatának és az etikai szabályzatának elfogadása  

és módosítása; 

b) éves költségvetésének meghatározása és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról való 

döntés; 

c) választott tisztségviselőinek a megválasztása és visszahívása, e tisztségviselők díjazásának 

megállapítása. 

d) a területi elnökségi tag választó közgyűlések összehívására és lebonyolítására vonatkozó 

eljárási szabályok megállapítása; 

e) az agrárkamarai tagjegyzék, valamint a választói névjegyzék részletes szabályainak 

meghatározása; 

f) az agrárkamarai tagdíj mértékének, számításának és fizetésének, valamint a tagdíj bevallás 

módjának meghatározása; 

g) a területi agrárkamarák tagjai által a területi agrárkamara részére fizetett tagdíjból az országos 

agrárkamarának járó rész meghatározása; 

h) a központi költségvetés szerint a kamarai közfeladatok ellátásáért járó támogatás és díjazás 

elosztása az országos agrárkamara és a területi agrárkamarák között ; 

i) a települési mezőgazdasági bizottságok létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályok 

meghatározása; 

j) az országos ügyvezető elnökség javaslatára az Állandó Választottbíróság választottbíráinak 

titkos szavazással történő megválasztása, visszahívása; 

k) az országos ügyvezető elnökség javaslatára az Egyezségi Tanács tagjainak megválasztása, 

visszahívása;  

l) az alapszabályban az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe utalt más ügy. 

(5) Az országos elnökség összehívására és működésére a területi elnökségre vonatkozó 

szabályok az irányadók. 

Az országos ügyvezető elnökség 

49. § 

(1) Az országos ügyvezető elnökség feladata az országos elnökségi ülések közötti időszakban, a 

jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az országos elnökség határozatainak megfelelően az 

országos agrárkamara működésének irányítása, továbbá e törvényben, valamint az alapszabályban 

meghatározott feladatok ellátása. 
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(2) Az országos ügyvezető elnökség tagja – a területi elnökség döntése szerint - a területi 

agrárkamara elnöke vagy alelnöke, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott elnökségi tag. 

(3) Amelyik területi agrárkamara tagjainak száma eléri a tizenötezer főt, további egy elnökségi 

tagot delegálhat az országos ügyvezető elnökségbe. 

(4) Az országos ügyvezető elnökség ülésein tanácskozási és javaslattételi joggal vesz részt 

a) az országos agrárkamara főigazgatója, 

b) az országos ellenőrző bizottság elnöke és 

c) az országos etikai bizottság elnöke. 

(5) Az országos ügyvezető elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az 

országos agrárkamara alapszabálya nem utal az országos elnökség hatáskörébe. 

(6) Az országos ügyvezető elnökség működésére a területi agrárkamara ügyvezető elnökségére 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

Az országos elnök, országos alelnökök 

50. § 

(1) Az országos elnök az országos kamarát önállóan képviseli, jogkörét az alapszabályban 

meghatározott módon, valamint esetenként és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve legfeljebb 

hat hónap időtartamra az országos alelnökre írásban átruházhatja. 

(2) Az országos elnököt az országos elnökség saját tagjai közül négy évre választja.  

51. § 

(1) Az országos elnökség tagjai közül négy országos alelnököt választ. Az országos alelnökök 

közül 

a) egy fő a mezőgazdaságért, 

b) egy fő a vidékfejlesztésért és környezetgazdálkodásért, 

c) egy fő az élelmiszergazdaságért és 

d) egy fő a kereskedelemért felel. 

(2) Az alapszabály az országos alelnököket felhatalmazhatja az országos agrárkamara általános 

vagy meghatározott ügyekben történő képviseletére. 

(3) Az országos alelnököket az országos agrárkamara elnöke mandátumának időtartamára, de 

legfeljebb négy évre választják azzal, hogy az országos elnöknek és alelnököknek évente 

beszámolási kötelezettségük van a tevékenységükről.  

(4) Az országos alelnököket az országos elnökség kétévente megerősíti a tisztségükben. 

Az országos ellenőrző bizottság 

52. § 

(1) Az országos elnökség a kamarai tagok közül legalább tizenegy legfeljebb húsz tagú országos 

ellenőrző bizottságot választ titkos szavazással. 

(2) Nem választható az országos ellenőrző bizottság tagjának 

a) aki tagja az országos ügyvezető elnökségnek, 
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b) az országos kamarával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló személy, 

c) a területi agrárkamarával üzleti kapcsolatban álló vállalkozásban tulajdonosként, 

ügyvezetőként vagy munkavállalóként közreműködő személy az ügyletet követő öt évig; 

d) az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója. 

(3) Az országos ellenőrző bizottság tagjai négy évre kerülnek megválasztásra.  

(4) Az országos ellenőrző bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét. 

(5) Az országos ellenőrző bizottság határozatait nyílt szavazással és az összes országos  

ellenőrző bizottsági tag többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az 

országos ellenőrző bizottság elnökének szavazata dönt. 

(6) Az országos ellenőrző bizottság az országos agrárkamara választott tisztségviselőitől és 

ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot 

megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. 

53.§ 

(1) Az országos ellenőrző bizottság működésére – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a területi 

agrárkamara ellenőrző bizottságára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  

(2) Az országos ellenőrző bizottság az egészben, vagy részben a központi költségvetésből, 

valamint a közösségi forrásból finanszírozott közfeladat ellátását a területi kamaránál ellenőrizheti. 

Ebben az esetben az országos ellenőrző bizottság a területi kamaránál a területi agrárkamara 

ellenőrző bizottsága jogosítványait gyakorolja. 

Az országos etikai bizottság 

54.§ 

(1) Az országos elnökség a kamarai tagok közül tizenöt tagú országos etikai bizottságot választ 

titkos szavazással. 

(2) Az országos etikai bizottság tagjainak megválasztására, működésére egyebekben a területi 

agrárkamara etikai bizottságára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A kamarai szakágazati termékpálya bizottságok 

55. § 

(1) Az országos agrárkamara az egyes termékpályákat érintő sajátos szabályozási, piaci és 

gazdasági helyzet elemzésével, valamint javaslatok kidolgozásával összefüggő feladatok ellátására 

az alapszabályban meghatározottak szerint az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. 

törvénnyel összhangban kamarai szakágazati termékpálya bizottságokat működtet.  

(2) A miniszter az egyes termékpályák szabályozásával összefüggő feladatai ellátása során 

közvetlenül egyeztet a szakágazati termékpálya bizottságokkal.  
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Az országos agrárkamara ügyintéző szervezete 

56. § 

Az országos agrárkamara ügyintéző szervezete látja el az országos agrárkamara működtetésével 

és a tanácsadói hálózat koordinálásával összefüggő feladatokat.  

57. § 

(1) Az országos agrárkamara ügyintéző szervezetét az országos agrárkamara főigazgatója (a 

továbbiakban: főigazgató) vezeti, aki az országos kamarával munkaviszonyban áll. 

(2) Főigazgató csak az lehet, aki  

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint jegyzővé kinevezhető; 

vagy  

b) felsőfokú agrárgazdasági szakirányú végzettsége van és legalább két éves közigazgatásban 

szerzett gyakorlata van.  

(3) A főigazgató felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a 

munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az országos elnökség, egyéb 

munkáltatói jogokat pedig az országos elnök gyakorolja. 

58. § 

(1) A főigazgató gyakorolja az országos agrárkamara ügyintéző szervezetében dolgozó 

munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. 

(2) Az országos agrárkamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben ügyintézőként csak az 

járhat el, aki a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint köztisztviselőnek vagy 

ügykezelőnek kinevezhető. 

(3) Az országos elnökség a főigazgatót felhatalmazhatja az országos agrárkamara általános vagy 

meghatározott ügyekben történő képviseletére. 

Az országos agrárkamara által működtetett független testületek 

59.§ 

(1) Az országos agrárkamara Állandó Választottbíróságot működtet. 

(2) Az országos agrárkamara által működtetett Állandó Választottbíróság - alávetés esetén - 

kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az agrárkamarai tagok közötti, a mezőgazdasági termeléssel-, 

feldolgozással, erdőgazdálkodással, halgazdálkodással, vadgazdálkodással, élelmiszer 

feldolgozással valamint az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, továbbá az agrár-

környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos jogvitákban. Az állandó 

választott bíróság tagjait az elnökség 5 évre titkos szavazással választja. 
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60. § 

(1) Az országos agrárkamara egyes közösségi, illetve nemzeti hatáskörben nyújtott 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, halászati támogatások igénybevételi jogosultságát, valamint 

az ezekkel összefüggő vagyoni értékű jogokat érintő, továbbá az agrárkamarai tagok közötti a 

mezőgazdasági termeléssel-, feldolgozással, erdőgazdálkodással, halgazdálkodással, 

vadgazdálkodással, élelmiszer feldolgozással valamint az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi, 

szolgáltató, továbbá az agrár-környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos 

jogvitákkal összefüggő egyezségkötés elősegítése érdekében Egyezségi Tanácsokat működtet. 

(2) Az Egyezségi Tanácsok előtti eljárás az érintettek kérelme alapján indul. 

(3) Az Egyezségi Tanács működési rendjét, eljárásának szabályait, a díjfizetés rendjét az 

országos elnökség által elfogadott szabályzatban állapítja meg.  

IV. Fejezet 

AZ AGRÁRKAMARA MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

Az agrárkamara bevételei 

61. § 

(1) Az agrárkamara a közfeladatai ellátásával, illetve működésével járó költségeket  

a) a  tagdíjakból, 

b) az agrárkamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból, 

c) a közfeladat ellátásáért kapott díjakból, 

d) az egyéb bevételekből, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is, valamint  

e) a költségvetési törvényben megállapított támogatásból fedezi. 

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjain kívüli jogcímeken az agrárkamara a tagjaitól pénz beszedésére 

nem jogosult. 

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított, a gazdasági kamara közfeladatainak ellátásához 

kapcsolódó költségvetési támogatást – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az országos 

agrárkamara költségvetési fejezetében kell megtervezni. 

(4) A költségvetési támogatás felhasználásáról az országos agrárkamara évente beszámol a 

miniszternek. 

Társaság alapítása 

62. § 

(1) Az agrárkamara a (2) bekezdésben foglalt kivétellel üzletszerűen - nyereség és vagyonszerzés 

céljából - termelő, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági 

társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. 

(2) Az agrárkamara – gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak ellátása érdekében – 

nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, kizárólag a közfeladatok ellátása érdekében. 
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(3) Az agrárkamara közfeladatainak ellátása érdekében csak olyan gazdasági társaságnak lehet 

tagja illetve olyan társaságban szerezhet részesedést, amelyben felelőssége vagyoni 

hozzájárulásának mértékét nem haladja meg. 

(4) Az agrárkamara és a (2) bekezdés szerinti társasága közfeladatai ellátását veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, hitel törlesztésére nem 

használhatja fel, illetve ideiglenesen felszabaduló szabad pénzeszközeit csak állami garanciavállalás 

mellett kibocsátott értékpapírba fektetheti. 

V. Fejezet 

AZ AGRÁRKAMARA ÁLLAMI FELÜGYELETE, AZ AGRÁRKAMARA ÖNKORMÁNYZATI 

HATÁROZATAINAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA 

Törvényességi felügyelet 

63. § 

(1) Az agrárkamara felett a törvényességi felügyeletet az e törvényben foglaltaknak megfelelően 

a vidékfejlesztésért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) gyakorolja.  

(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter ellenőrzi, hogy az agrárkamara 

a) alapszabálya és más önkormányzati szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a 

jogszabályoknak; 

b) működése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb 

önkormányzati szabályzatokat. 

(3) Ha az agrárkamara működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, a miniszter 

törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva keresettel bírósághoz fordulhat. A bíróság 

a) megsemmisíti az agrárkamara törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat 

meghozatalát rendeli el; 

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja az agrárkamara elnökségi 

ülését; 

c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén az agrárkamarának vagy az agrárkamara egyes 

szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg - a törvénysértő állapot megszüntetésének 

időtartamára - felügyelőbiztost jelöl ki; a bíróság meghatározza a felügyelőbiztos feladatát, a 

törvényes állapot helyreállítására határidőt állapít meg, szükség szerint új felügyelőbiztost nevezhet 

ki a korábbi felügyelőbiztos felmentése mellett; a felügyelőbiztos tevékenységével okozott kárért a 

polgári jog szabályai szerint felel. 

(4) A felügyelőbiztos köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 

összehívni az agrárkamara küldöttgyűlését. Amennyiben a bíróság az elnök vagy az elnökség 

működését függesztette fel, a felügyelőbiztos a halaszthatatlan ügyekben intézkedik az elnök, illetve 

az elnökség jogkörében. 
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 Az Állami Számvevőszék agrárkamara feletti ellenőrzési jogosítványa 

64. § 

Az Állami Számvevőszék - külön törvény rendelkezéseinek megfelelően - rendszeresen ellenőrzi 

az agrárkamarát. 

Az agrárkamara önkormányzati határozatainak bírósági felülvizsgálata 

65. § 

(1) A agrárkamara tagja kérheti a bíróságtól az agrárkamara valamely testületi szerve által hozott 

olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba, az 

agrárkamara alapszabályába vagy más önkormányzati szabályzatába ütközik.  

(2) Perindítás előtt a területi agrárkamara tagja, illetve az agrárkamara köteles a jogsértést a 

jogsértő határozatról történt tudomásszerzéstől számított harminc napon, de legkésőbb a határozat 

meghozatalától számított hat hónapon belül az érintett agrárkamara ellenőrző bizottságnak 

bejelenteni. Ez utóbbi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(3) Az ellenőrző bizottság a bejelentést követő harminc napon belül köteles írásban állást 

foglalni. 

(4) A pert az agrárkamara tagjának az érintett agrárkamara ellen és  az ellenőrző bizottság 

állásfoglalásától, vagy a (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltétől számított harminc 

napon belül kell megindítania. A perindításnak nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban a határozat 

végrehajtását felfüggesztheti. 

(5) A (4) bekezdésben megállapított határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A 

bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

VI. Fejezet 

 

A TERÜLETI ELNÖKSÉGI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Általános szabályok 

66. § 

E törvényt kell alkalmazni a területi agrárkamarák első területi elnökségi tag választó 

közgyűlésének (továbbiakban: agrárkamarai választások) lebonyolítása során. A jelölő 

szervezetekről, a jelöltállítás feltételeiről, a választás eredményeinek megállapításáról szóló 

rendelkezéseket e törvény 30-32. §-a állapítja meg. 

67. § 

(1) Az agrárkamarai választásokat legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt a 

vidékfejlesztésért felelős miniszter tűzi ki. 
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(2) A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

költségeit a Magyar Agrárkamara  költségvetéséből kell biztosítani.  

A választási bizottságok 

68. § 

(1) A választási bizottságok a kamarai tagok független, kizárólag a törvénynek alárendelt 

szervei, amelyeknek elsődleges feladata az agrárkamarai választások eredményének 

megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 

érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 

(2) Választási bizottságok: 

a) a helyi választási bizottság, 

b) a területi választási bizottság. 

(3) A helyi választási bizottság a települési mezőgazdasági bizottság központjában  

szerveződő öt tagú testület, amely az adott települési mezőgazdasági bizottság illetékességi 

területén  szervezi a kamarai választásokat. A helyi választási bizottság egy tagja a települési 

jegyző. 

(4) A területi választási bizottság a területi agrárkamara székhelyén felálló hét tagú testületi 

szerv, amelynek feladata a helyi választási bizottságok választási eredményeinek összesítése. A 

területi választási bizottság egy tagja a megyei közigazgatási hivatal vezetője vagy a megyei 

főjegyző. 

 

 

 

A választási bizottságok tagjai 

69. § 

(1) A választási bizottságnak csak a területi agrárkamara illetékességi területén lakóhellyel 

vagy székhellyel rendelkező kamarai tag lehet tagja. 

(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a jelöltállításra jogosult szervezet tagja és a 

jelölt. 

(3) A választási bizottság tagjait az Országos Választási Iroda jelöli ki. A választási bizottság 

tagjai a szavazás napja előtti 30. napon kerülnek megválasztásra. 

Választási Irodák  

70. § 

(1) Az Országos Választási Iroda a választások előkészítésével, szervezésével, 

lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges 

tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes 

feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő feladatok 

ellátására minden területi agrárkamara székhelyén területi választási irodákat, minden települési 

mezőgazdasági bizottság központjában helyi választási irodákat (együttesen: választási irodák) 

hoz létre. 
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(2) A választási irodák feladata: 

a) hirdetményt tesznek közzé a szavazás napjáról, a választással, a jelöléssel, a szavazással 

kapcsolatos tudnivalókról, továbbá az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számáról, 

b) közzéteszik a jelöltek és a jelölő szervezetek nevét,  

c) közzéteszik a választási bizottságok tagjainak nevét és a választások helyét, 

d) működtetik a választások információs rendszereit, 

e) ellátják a jelöltajánlások és a listaállítások ellenőrzésével kapcsolatos technikai feladatokat, 

f) ellátják a törvény által hatáskörükbe utalt más feladatokat. 

 

Választói névjegyzék 

 

71. § 
 

 

(1) A kamarai választásokon minden, a törvény hatálya alá tartozó gazda és gazdálkodó 

szervezet részt vehet, amelyek e törvény 7. és a 8. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően a 

területi agrárkamarák tagjaivá válnak.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tagokról az Országos Választási Iroda 2011. augusztus 31. 

napjáig választói névjegyzéket állít össze. 

(3) A választói névjegyzék tartalmazza a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, nevét, 

székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet 

képviseletében szavazásra jogosult személy nevét. 

 

A jelölő szervezet bejelentése  

72. § 

(1) Azt a jelölő szervezetet, amely az adott területi agrárkamara illetékességi területén listát 

kíván állítani, a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően 

kiállított kivonat csatolásával kell bejelenteni a területi választási iroda felé. 

(2) A bejelentett, illetőleg a nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről a területi választási iroda 

nyilvántartást vezet. 

(3) Jelöltlistát csak a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat. 

 

A lista bejelentése 

73. § 

(1) A listát a jelölő szervezet bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 

átadásával kell bejelenteni a területi választási irodának. 

 (3) A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, azt a lista 

bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán 

soron következő jelölt lép. 

(4) A listán kizárólag az adott területi kamarában tagsági joggal rendelkező személy jelölhető.  

A jelölő szervezet és a lista nyilvántartásba vétele 
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74. § 

(1) A jelölő szervezet és a lista bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről a területi választási 

iroda igazolást ad ki. 

(2) A területi választási iroda minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet 

és listát - a bejelentését követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz. 

(3) A választási iroda visszautasítja a jelölő szervezet illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha 

a törvényes feltételeknek nem felel meg. 

A szavazás módja 

75. § 

(1) A helyi választási bizottság - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas 

igazolvány alapján - megállapítja a választó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a 

választói névjegyzékben. 

(2) Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választónak a 

szavazólapot, amelyet hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. 

(3) A szavazólap átvételét a választó a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.  

(4) Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet. A szavazólapok 

mintáját e törvény 3. számú melléklete állapítja meg. 

(5) A választó a szavazólapot a választási bizottság előtt urnába helyezi. 

A szavazatok összesítése 

76. § 

(1) A szavazás lezárását követően a helyi választási bizottság felbontja az urnát és a 

borítékokat, megszámlálja a szavazatokat és a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet 

állít ki. 

(2) A jegyzőkönyvet a helyi választási iroda minden tagja aláírásával hitelesíti és megküldi a 

területi választási bizottságnak. 

(3) A területi választási bizottság a helyi választási bizottságok által megküldött 

jegyzőkönyvek alapján az összes szavazókör eredményét összesíti és a szavazás eredményét 

megállapítja. A területi agrárkamarai választás eredményét a területi választási iroda minden 

tagja aláírásával hitelesíti. 

 

A szavazás eredményének megállapítása 

 

77. § 

 

(1) A területi agrárkamarákban a jelöltek a listákra leadott szavazatok arányában – a (3) bekezdés 

szerinti számítási mód alapján – jutnak mandátumhoz.  

(2) A jelölő szervezet listája nem kap mandátumot, ha az arra leadott érvényes szavazatok száma 

nem éri el az összes leadott szavazat öt százalékát. 

(3) A listákra leadott érvényes szavazatok alapján a választások lebonyolítására illetékes szerv 

összeállít egy táblázatot, amelynek első sorát a listákra leadott szavazatok képezik. Minden lista 

szavazatszámai alatt képez egy számoszlopot, amelynek első száma az adott listára leadott 
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szavazatok fele, a következő szám a harmada, negyede stb. Az illetékes szerv a táblázatban 

előforduló legnagyobb számtól kezdődően lefelé haladva osztja ki a mandátumokat. Amennyiben a 

következő mandátumhoz szükséges szavazatszám két vagy több lista esetén egyenlő, akkor a listák 

jelöltjei a szavazólapon feltüntetett sorrendben jutnak mandátumhoz.  

 

A területi agrárkamarák és az országos agrárkamara megalakulása 

 

78. § 

 

(1) A választást követően a területi agrárkamarák elnökségi tagjai elfogadják a területi 

agrárkamarák alapszabályát és megalakítják a területi agrárkamarákat. 

(2) A területi agrárkamarák a megalakulásukat követő harminc napon belül ünnepélyes alakuló 

közgyűlésen megalakítják az országos agrárkamarát. 

VII. Fejezet  

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

79.§ 

(1) A Magyar Agrárkamara az országos agrárkamara megalakulása napjával az országos 

kamarába történő beolvadással – annak általános jogutódlása mellett – megszűnik.  

(2) A megyei agrárkamara az érintett területi agrárkamara megalakulásának napjával a területi 

kamarába történő beolvadással – annak általános jogutódlása mellett – megszűnik. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti beolvadás adó, valamint illetékfizetési kötelezettséget nem 

keletkeztet.  

(4) A beolvadás napjával a Magyar Agrárkamaránál, valamint a megyei agrárkamaráknál 

betöltött választott tisztségek a törvény erejénél fogva megszűnnek. 

(5) Az országos agrárkamara alapszabályának eltérő rendelkezése hiányában a Magyar 

Agrárkamara által megválasztott választottbírókat 2011. december 31-ig az agrárkamara által 

megválasztott választottbírónak kell tekinteni. 

80. § 

E törvény végrehajtását – a Magyar Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara 

megalakulásáig - e törvényben foglaltaknak megfelelően az agrárkamarai rendszer új szervezeti és 

működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvény 

szerint kinevezett agrárkamarai biztos (a továbbiakban: agrárkamarai biztos) felügyeli. 
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VIII. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

81. § 

(1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter  arra, hogy az agrárkamara által lefolytatott közigazgatási 

eljárásért fizetendő díjat  az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa 

meg. 

82.  §  

Az országos agrárkamarának legkésőbb 2011. december l-ig kell megalakulnia. 

83. § 

A Magyar Agrárkamara mellett működő Állandó Választottbíróság előtti folyamatban levő 

eljárásokat a megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni. 

84. § 

(1) Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével 

összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az agrárpolitikáért felelős miniszter az 

agrárkamarai rendszer átalakítását felügyelő megbízottat (továbbiakban: kamarai biztos) nevez ki. 

A kamarai biztos feladatait a Magyar Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszergazdasági Kamara 

megalakulása napjáig látja el.” 

(2) 2011. december 31-én hatályát veszti az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 

4.§ -a. 

85. § 

Az országos agrárkamara megalakulása napján hatályát veszti az agrárkamarai rendszer új 

szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 

2010. évi. CXLIV. törvény. E törvény felhatalmazza a vidékfejlesztésért felelős minisztert, hogy a 

hatályon kívül helyezés feltételének bekövetkezéséről határozatban rendelkezzen. 

1. számú melléklet 

Szakmakódok: 

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.  

011102 Máktermesztés 
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011103 Brikett, pellet gyártása gabonafélékből 

011201 Rizstermesztés 

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s. 

011401 Cukornádtermesztés 

011402 Brikett, pellet gyártása cukornádból 

011501 Dohánytermesztés 

011601 Rostnövénytermesztés m.n.s. 

011602 Kendertermesztés 

011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s. 

011902 Dísznövény- és virágtermesztés 

011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból) 

011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból) 

011905 Brikett, pellet gyártása egyéb nem évelő növényből 

012101 Szőlőtermesztés 

012201 Trópusi gyümölcs termesztése 

012301 Citrusfélék termesztése 

012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 

012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 

012701 Italgyártási növény termesztése 

012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s. 

012802 Gyógynövénytermesztés 

012803 Gyógyszeralapanyag-termesztés 

012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s. 

012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység 

012903 Karácsonyfa termesztése 

012904 Brikett, pellet gyártása egyéb évelő növényből 

013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s. 

013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés 

013003 Gyümölcs-, szőlő-, díszfaiskola 

013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése 

014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése 

014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 

014301 Ló, lóféle tenyésztése 

014401 Teve, teveféle tenyésztése 

014501 Juh, kecske tenyésztése 

014601 Sertéstenyésztés 

014701 Baromfitenyésztés 

014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s. 

014902 Méhészet 

014903 Hobbiállat tenyésztése 
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014904 Egyéb állati termékek termelése 

014905 Nyúl tenyésztése 

015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri 

el a 66%-ot) 

016101 Növénytermesztési szolgáltatás m.n.s. 

016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel 

016103 Mezőgazdasági kártevőirtás 

016201 Állattenyésztési szolgáltatás 

016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s. 

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból) 

016401 Vetési célú magfeldolgozás 

017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás 

021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

022001 Fakitermelés saját jogon 

022002 Brikett, pellet gyártása fahulladékból 

022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva) 

023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék yűjtése) 

023002 Éti csiga gyűjtése 

024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s. 

024002 Erdészeti bérmunka 

024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában 

031101 Tengeri halászat 

031201 Édesvízi halászat 

032101 Tengeri halgazdálkodás 

032201 Édesvízi-halgazdálkodás 

101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. 

101102 Vágóállatok vágása 

101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. 

101202 Baromfikopasztás 

101301 Zúskészítmény gyártása 

101302 Baromfihús-készítmény gyártása 

101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése 

101304 Húskonzervek gyártása 

102001 Halfeldolgozás, -tartósítás 

103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) 

103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból) 

103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása m.n.s. 

103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. 

103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból) 
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103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból) 

103904 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés 

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

103910 Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból) 

104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) 

104102 Növényi olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

104201 Margarin gyártása m.n.s. 

104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

105101 Tejtermék gyártása m.n.s. 

105102 Tejtermékkészítés (saját termelésű tehéntejből) 

105103 Tejtermékkészítés (saját termelésű juh-, kecsketejből) 

105201 Jégkrém gyártása 

106101 Malomipari termék gyártása m.n.s. 

106102 Gabonafélék bérdarálása 

106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása 

107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s. 

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) 

107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) 

107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s. 

107202 Keksz- és ostyagyártás 

107203 Mézeskalács-készítés 

107301 Tésztafélék gyártása 

108101 Cukorgyártás 

108201 Édesség gyártása m.n.s. 

108202 Cukorkakészítés 

108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása 

108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása 

108301 Tea, kávé feldolgozása 

108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. 

108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása 

108501 Készétel gyártása 

108601  Homogenizált, diétás étel gyártása 

108901  M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 

109101  Haszonállat-eledel gyártása 

109201  Hobbiállat-eledel gyártása 

110101  Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s. 

110102  Pálinkakészítés 

110103  Etilalkohol gyártása 

110104  Gyümölcspálinka gyártása (saját termelésű alapanyagból) 

110201  Bortermelés (vásárolt szőlőből) m.n.s. 

110202  Pezsgőtermelés 
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110203  Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból) 

110301  Gyümölcsbor termelése m.n.s. 

110302  Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból) 

110401  Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

110501  Sörgyártás 

110601  Malátagyártás 

110701  Ásványvíz és forrásvíz palackozása 

110702  Szikvízkészítés 

110703  Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása 

120001  Dohánytermék gyártása 

202001  Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 

461701  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme 

461801  Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s. 

461901  Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s. 

462101  Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem 

462102  Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme 

462103  Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag 

felvásárlása 

462104  Feldolgozatlan dohány külkereskedelem 

462105  Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem 

462201  Dísznövény-nagykereskedelem 

462202  Dísznövény-külkereskedelem 

462301  Élőállat nagykereskedelme m.n.s. 

462302  Mezőgazdasági állatfelvásárlás 

462303  Élőállat-külkereskedelem 

462401  Bőr nagykereskedelme (új és használt) 

462402  Bőr külkereskedelme 

463101  Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s. 

463102  Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem 

463201  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s. 

463202  Hús-, húskészítmény külkereskedelme 

463301  Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s. 

463302  Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme 

463401  Ital nagykereskedelme m.n.s. 

463402  Ital külkereskedelme 

463501  Dohányáru nagykereskedelme 

463502  Dohányáru külkereskedelme 

463601  Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s. 

463602  Cukor, édesség, külkereskedelme 

463603  Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem 

463701  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s. 

463702  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem 
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463801  Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem 

463802  Egyéb élelmiszer-felvásárlás 

463803  Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem 

463804  Malomipari termékek nagykereskedelme 

463805  Malomipari termékek külkereskedelme 

463901  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s. 

463902  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme 

467503  Növényvédőszer-nagykereskedelem 

467504  Műtrágya-nagykereskedelem 

467601  Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s. 

467602  Egyéb termelési célú termék külkereskedelme 

471101  Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont 

471901  Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s. 

471902  Általános áruházi kiskereskedelem 

472101  Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s. 

472102  Gyümölcskereskedelem (résztevékenység) 

472103  Savanyúság-kiskereskedelem 

472201  Egyéb húsáru-kiskereskedelem 

472202  Vadhús kiskereskedelem 

472203  Vágott baromfi-kiskereskedelem 

472301  Hal-kiskereskedelem m.n.s. 

472401  Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s. 

472402  Édesség-kiskereskedelem 

472501  Ital-kiskereskedelem m.n.s. 

472601  Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s. 

472901  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s. 

472902  Tej- és tejtermék-kiskereskedelem 

472903  Kávé-, tea-kiskereskedelem 

472904  Tojás, zsiradék kiskereskedelem 

472905 Gyógynövény-kiskereskedelem 

477601  Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem 

477602  Hobbiállat-eledel és takarmány kiskereskedelme 

477603  Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem 

477604  Műtrágya-kiskereskedelem 

477807  Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme 

477816  Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem 

478101  Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme 

479101  Csomagküldő kiskereskedelem 

479102  Internetes kereskedelem 

479901  Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

479902  Házaló kereskedelem 
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479903  Értékesítés automatán keresztül 

479904  Ügynöki kiskereskedelem 

479906  Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással 

 

2. számú melléklet 

TEÁOR: 

01.11  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

 01.12  Rizstermesztés 

 01.13  Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

 01.14  Cukornádtermesztés 

 01.15  Dohánytermesztés 

 01.16  Rostnövénytermesztés 

 01.19  Egyéb, nem évelő növény termesztése 

 01.21  Szőlőtermesztés 

 01.22  Trópusi gyümölcs termesztése 

 01.23  Citrusféle termesztése 

 01.24  Almatermésű, csonthéjas termesztése 

 01.25  Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

 01.26  Olajtartalmú gyümölcs termesztése 

 01.27  Italgyártási növény termesztése 

 01.28  Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése 

 01.29  Egyéb évelő növény termesztése 

 01.30  Növényi szaporítóanyag termesztése 

 01.41  Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

 01.42  Egyéb szarvasmarha tenyésztése 

 01.43  Ló, lóféle tenyésztése 

 01.44  Teve, teveféle tenyésztése 

 01.45  Juh, kecske tenyésztése 

 01.46  Sertéstenyésztés 

 01.47  Baromfitenyésztés 

 01.49  Egyéb állat tenyésztése 

 01.50  Vegyes gazdálkodás 

 01.61  Növénytermesztési szolgáltatás 

 01.62  Állattenyésztési szolgáltatás 

 01.63  Betakarítást követő szolgáltatás 

 01.64  Vetési célú magfeldolgozás 

 01.70  Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 

 02.10  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

 02.20  Fakitermelés 

 02.30  Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 

 02.40  Erdészeti szolgáltatás 

 03.11  Tengeri halászat 

 03.12  Édesvízi halászat 

 03.21  Tengerihal-gazdálkodás 
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 03.22  Édesvízihal-gazdálkodás 

 10.11  Húsfeldolgozás, -tartósítás 

 10.12  Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

 10.13  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

 10.20  Halfeldolgozás, -tartósítás 

 10.31  Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 

 10.32  Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 

 10.39  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

 10.41  Olaj gyártása 

 10.42  Margarin gyártása 

 10.51  Tejtermék gyártása 

 10.52  Jégkrém gyártása 

 10.61  Malomipari termék gyártása 

 10.62  Keményítő, keményítőtermék gyártása 

 10.71  Kenyér; friss pékáru gyártása 

 10.72  Tartósított lisztes áru gyártása 

 10.73  Tésztafélék gyártása 

 10.81  Cukorgyártás 

 10.82  Édesség gyártása 

 10.83  Tea, kávé feldolgozása 

 10.84  Fűszer, ételízesítő gyártása 

 10.85  Készétel gyártása 

 10.86  Homogenizált, diétás étel gyártása 

 10.89  M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 

 10.91  Haszonállat-eledel gyártása 

 10.92  Hobbiállat-eledel gyártása 

 11.01  Desztillált szeszes ital gyártása 

 11.02  Szőlőbor termelése 

 11.03  Gyümölcsbor termelése 

 11.04  Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

 11.05  Sörgyártás 

 11.06  Malátagyártás 

 11.07  Üdítőital, ásványvíz gyártása 

 12.00  Dohánytermék gyártása 

 46.11  Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

 46.12  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 

 46.13  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 

 46.17  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme 

 46.18  Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

 46.19  Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 

 46.21  Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 

 46.22  Dísznövény nagykereskedelme 

 46.23  Élőállat nagykereskedelme 

 46.24  Bőr nagykereskedelme 

 46.31  Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 

 46.32  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 

 46.33  Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 
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 46.34  Ital nagykereskedelme 

 46.35  Dohányáru nagykereskedelme 

 46.36  Cukor, édesség nagykereskedelme 

 46.37  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem 

 46.38  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 

 46.39  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 

 46.90  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

 47.11  Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

 47.19  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

 47.21  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

 47.22  Hús-, húsáru kiskereskedelme 

 47.23  Hal kiskereskedelme 

 47.24  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

 47.25  Ital-kiskereskedelem 

 47.26  Dohányáru-kiskereskedelem 

 47.29  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 47.76  Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

 47.81  Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 

 47.89  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

 47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
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3. számú melléklet 

(A területi agrárkamarai választás szavazólapjának mintája) 

SZAVAZÓLAP 

Területi Agrárkamarai Elnökségi Tagok választása 

Érvényesen szavazni csak 1 listára lehet! 

1. 

O  

(jelölő szervezet neve) 

2. 

O  

(jelölő szervezet neve) 

3.  

O  

(jelölő szervezet neve) 

X.  

O  

(jelölő szervezet neve) 

 

        

 

(jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) 

 

(jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) 

 

(jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) 

 

(jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) 

 

(jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) 

A listára szavazni a lista feletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

I. 

A gazdasági kamaráknak a fejlett piacgazdaságú országokban hagyományosan nagy szerepük van 

a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdításában, a gazdasági tevékenységet folytatók 

általános, együttes érdekeinek érvényre juttatásában és egyes sajátos ágazati problémák 

megoldásában. A magyar nemzetgazdaság egyik meghatározó jelentőségű ágazata az 

agrárgazdaság, amely a társadalom számára közvetlenül érzékelhetően az elmúlt húsz évben, - 

azonban ténylegesen az elmúlt nyolcvan-száz évben - számos viszontagságon ment keresztül. A 

megújuláshoz pontos célok és ezzel együtt a feladatok újragondolása és újrafogalmazása 

szükségszerű. A magyar agrárgazdaság megerősítésének egyik sarkalatos pontja az agrárkamarai 

rendszer újjáalakítása.  

 

A javaslat koncepciója értelmében az agrárkamarai rendszer újjáalakításának általánosan 

megfogalmazott célja a magyar agrárgazdaság erősítése, a gazdálkodók piacra jutásának elősegítése 

és versenyképességének növelése, az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának elsődleges 

célkitűzéseit figyelembe véve a vidékfejlesztés ügyének előmozdítása, valamint az agrárgazdaság 

szereplőinek minél szélesebb körű integrálása. Az újjáalakuló köztestületi rendszer legfontosabb 

célkitűzése a gazdálkodást segítő szolgáltatások kiszélesítése, felismerve azt az alapelvet, hogy erős 

gazdálkodói réteg nélkül nem létezhet erős magyar agrárgazdaság.  

 

A vidékfejlesztési tárca és az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei 

kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény 

értelmében kirendelt kamarai biztos értékelte az agrárkamarák eddigi tevékenységét. 

Megállapította, hogy a korábban önkéntes kamarai tagságra épülő köztestületi jelleg annak ellenére 

sem érte el a hozzá fűzött reményeket, hogy a kamarai választások jogát minden gazdasági szereplő 

részére biztosította, és csak a tisztségviselővé történő választhatóság feltételeként szabta meg a 

kamarai tagsággal járó kötelezettségek (pl. tagdíjfizetés) teljesítését. Az agrárgazdaság szereplői 

csekély számban vették igénybe a kamarai szolgáltatásokat, bár az Európai Közösség által is 

támogatott szaktanácsadói hálózat működtetése jelentős anyagi ráfordítást igényelt. Megállapítható, 

hogy a Magyar Agrárkamara és a területi kamarák a gazdasági életben nem reprezentálták 

megfelelően az agrárgazdaság szereplőit, az önkéntes tagság teret nyújtott egyes érdekcsoportok 

előtérbe kerülésének, másokkal szemben. A köztestületi jelleg alapismérveiből kiindulva 

megállapítható, hogy köztestület nem láthat el csoportérdekeket érvényesítő tevékenységet, 

kizárólag teljes reprezentativitással működhet, a gazdaság minden szereplőjének általános és 

együttes érdekét megfogalmazva és azt képviselve. A fenti megállapítások vezették a jogalkotót 

arra az álláspontra, hogy visszatérjen az 1994-ben bevezetett és 1999-ig működő kötelező tagsági 

elven működő köztestületi modell alkalmazásához, az új szabályrendszer megalkotásánál.  

 

2. A javaslat az agrárgazdaság fogalmának meghatározásából indul ki, e tevékenység köré 

csoportosítva az ágazaton belüli termelő, feldolgozó és értékesítő vertikumot. A jogalkotó 

figyelemmel volt az Élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és az ennek alapján 

megalkotott, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényre. A 

hivatkozott Európai Közösségi rendelet 12. pontja kimondja, hogy az élelmiszerbiztonság 

érdekében figyelembe kell venni az élelmiszertermelési folyamat minden aspektusát, az elsődleges 
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termelést az állati takarmány előállításától az élelmiszerek értékesítéséig és fogyasztóhoz jutásig, 

hiszen a lánc minden elemének potenciális hatása lehet. A hivatkozott rendelet 2. cikkében szereplő 

„élelmiszer”- fogalom szerint élelmiszer minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy 

feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, vagy amelyet várhatóan 

emberek fogyasztanak el. Élelmiszernek minősülnek még például a forgalomba hozatalra 

előkészített, emberi fogyasztásra szánt állatok is. Ezen fogalom-meghatározás a mezőgazdasági 

termeléstől a piacra jutásig tartó folyamat szétválaszthatatlanságát és egy gazdasági egységben 

történő szerepeltetését indokolja. Az agrárgazdaság fogalmi elemeinek meghatározásánál tehát a 

javaslat egy egészen széles gazdálkodói kört emel a kamarai tagok közé.  

 

 A javaslat másik sarokpontja, hogy a teljes reprezentativitás érdekében visszaállított 

kötelező tagság ne jelentsen hátrányt a gazdálkodóknak. Ezt három eszközzel érheti el a jogalkotó: 

1. a szolgáltató jelleg erősítésével, 2. meghatározott tagsági kört megillető teljes tagdíjmentesség 

engedélyezésével, 3. a kamara alulról szerveződő jellegével. 

 

Ad 1. Az agrárkamara az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében alakul újjá, 

a közfeladatok újraelosztásával. A javaslatba beépített nagy számú térítésmentesen igénybe vehető 

kamarai szolgáltatással az a jogalkotó célja, hogy a gazdálkodók aktív szerepet vállaljanak a kamara 

életében, és rendszeresen vegyék igénybe a részükre felállított kamarai intézményrendszert. A 

térítésmentes szolgáltatásokon túl, a díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre is 

kibővül. A kamara közfeladatainak és a szolgáltatások körének bővítése kettős célt szolgál: a 

kamarai tagok széles körének bevonása a kamarába, és ezáltal a gazdálkodók erősítése. Ez 

szolgálhatja hosszú távon agrárgazdaságunk erősödését. 

 

Ad 2. A kötelező kamarai tagság eltörlése korábban nagy népszerűségnek örvendett a 

gazdálkodók körében. Ez visszavezethető arra a körülményre, hogy az 1994 és 1999 közötti kamara 

nem nyújtott megfelelő szolgáltatásokat a gazdák számára, azonban a kamarai tagdíj megfizetése a 

kötelező tagsággal együtt járt.  Az 1999 után felállított önkéntes tagságú agrárkamarák 

vonatkozásában pedig megállapítható, hogy a gyenge tőkeerővel rendelkező kis- és 

középvállalkozások, családi gazdaságok nem tudták finanszírozni a kamarai tagdíjat, és ezáltal 

kimaradtak a kamarai önigazgatás egyik sarkalatos jogállami garanciájából, a tisztségviselővé 

választhatóság jogából. Ez azt eredményezte, hogy egy szűkebb gazdálkodói réteg vette irányítása 

alá az agrárkamarai rendszert. Sajnos ez az „önkéntes tagság” elvén emlegetett modell nem 

eredményezett javulást a gazdálkodók életében és nem érte el az agrárgazdaság erősítését sem. A 

javaslat a kötelező tagság és a tagdíjfizetés viszonyát a fentiektől eltérően akként kívánja 

módosítani, hogy a gazdálkodók éves bruttó százmillió forintos árbevétele alatt tagdíjmentességet 

élveznek, és ezen felül is csak a százmillió forint feletti részt terheli tagdíjfizetési kötelezettség. A 

teljes tagdíjmentességben részesülő gazdálkodók is részt vehetnek a kamarai választásokon, 

választók és választhatók is. Ez szolgálja a jogállamiság és az önkormányzatiság elvét, és teret ad a 

kis tőkeerővel rendelkező gazdálkodóknak is a kamarai önigazgatásban való részvételre. 

 

 Ad 3. A kis- és közepes vállalkozások erősítését szolgálja a jogalkotó azon elhatározása, 

hogy a kamarák alulról szerveződjenek, mégpedig a legalsóbb, települési szintű mezőgazdasági 

bizottságok alakítása és működtetése révén. A javaslat kógens szabályt fogalmaz meg azzal, hogy a 

települési mezőgazdasági bizottságok létrehozását és működtetését a területi kamarák számára 

előírja, azonban a kialakítás módjára nézve a helyi viszonyok ismeretében - a szubszidiaritás elve 

alapján - szabad kezet ad a területi kamaráknak. A települési mezőgazdasági bizottságok 

létrehozásával a javaslat egy olyan eszközt kíván a területi kamarák kezébe adni, amely segítheti a 

kamarákat egyes elemzési vagy információ-gyűjtési feladat helyi szintű ellátásában. A korábbi 
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gazdakörökhöz hasonló összejövetelek megszervezése a gazdálkodók aktív részvételét 

eredményezheti a kamarákban. A jogalkotó célja, hogy a gazdálkodók érdekében létrehozott és 

újjászervezett agrárkamarákban a tagok minél aktívabb szerepet vállaljanak; azon a helyen ahol 

élnek, ahol a gazdálkodási problémák felmerülnek és ahol a problémák tényleges megoldásra 

várnak.  

 

 A jól működő agrárkamara kommunikációs csatornává válhat az állam és a gazdálkodók 

között. A települési mezőgazdasági bizottságokban a gazdálkodók problémái 

megfogalmazódhatnak, és a területi kamarák megfelelő csatornáin keresztül az országos kamara 

útján – a kamarai feladatok körébe tartozó javaslatok, tájékoztatások, vélemények megfogalmazása 

révén – megfelelő keretben és szakmai megalapozottsággal egészen a legfelsőbb államigazgatási 

szintig eljuthatnak. Ezzel együtt az állam is a kamarai csatornákon keresztül hatékonyan nyújthat 

tájékoztatást az aktuális problémák orvoslása, pl. pályázati kiírások, jogi és adózási kérdések 

vonatkozásában.       

II. 

A javaslat az agrárkamarák szabályozásában a következő alapelveket követi. 

 

1. Az 1999. évi CXXI. törvény alapján létrehozott önkéntes tagsági elven működő agrárkamarák 

nem reprezentálják a teljes magyar agrárgazdaság szereplőit, ezért a kötelező tagság bevezetésével 

– különös figyelemmel az élelmiszer-feldolgozással és - kereskedelemmel foglalkozó új kamarai 

tagokra is - célszerű és szükségszerű új kamarai választásokat kiírni az újjáalakuló köztestületeknél.  

 

2. A szabályozás biztosítja, hogy az újonnan felálló agrárkamarák az agrárgazdaság szereplőinek 

legszélesebb körét átfogják, az egyes ágazatokon belüli gazdálkodói, kis- és középvállalkozói és 

nagyvállalati érdekcsoportokat teljes egészében reprezentálják. Ezzel kapcsolatban le kell szögezni, 

hogy kamarákra csak akkor van szükség, ha konkrét, érdemi közfeladatok ellátására jönnek létre. E 

közfeladatok azonban csak akkor láthatók el eredményesen, ha a kamarák az összes gazdálkodót 

tömörítik, más szóval, ha a gazdasági tevékenység folytatásával a kamarai tagság együttjár. A teljes 

reprezentativitás biztosítja továbbá, hogy az agrárkamara érdekképviseleti tevékenysége ne 

rendelődjön alá ágazati, csoport- vagy egyedi érdekeknek. Független, önálló és pártatlan 

véleménynyilvánítás csak a területüket teljesen átfogó agrárkamaráktól várható. 

 

3. A kötelező tagság két alapvető indoka a gazdaság szereplőinek teljes reprezentativitásának 

igénye és a közfeladat ellátásának biztosítása. Ezen utóbbi vonatkozásában az Alkotmánybíróság 

korábban kimondta, hogy nem kizárólag az igazgatási jellegű feladatok tekintendők közfeladatnak, 

ugyanis „az állam által igényelt tanácsadó közreműködés is lehet közfeladat” [38/1997. (VII. 1.) AB 

határozat]. Mivel a kamara feladati között számos véleményezési, elemzési, javaslattételi  feladat 

van, amelynek célja az agrárgazdasággal összefüggő  kormányzati munka elősegítése, ezért 

semmiképp nem indokolt ezen közfeladatoknak az igazgatási feladatoknál kisebb jelentőséget 

tulajdonítani. 

 

4 . A javaslat szerint a kamarák a jövőben is követik területi alapon történő szerveződést, így az 

agrárkamarák egy-egy meghatározott földrajzi terület agrárgazdaságát teljességgel átfogják. A 

kamarai szerveződés alapelve gyakorlatilag a világon mindenhol a területi elv. Ezt az elvet az 

egészíti ki, gazdagítja vagy éppen keresztezi a szakmai, ágazati szempontok szerinti, kamarán belüli 

szerveződés, amelyre a jelenleg hatályos agrárpiaci rendtartásra figyelemmel az egyes termékpályák 

szerveződésével összhangban van lehetőségük a kamaráknak. 
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5. A javaslat talán legfontosabb alapelve az agrárgazdaságban ellátandó közfeladatok 

újraelosztásának elve. Az agrárfejlesztésről szóló 1997. évi CXIV. törvény 3. §-a az Európai Unió 

Közös Agrárpolitikájának elveit figyelembe véve felsorolja az állam agrárgazdasággal összefüggő, 

alábbiakban felsorolt céljait:  

- a termelés versenyképességének javítása, a mezőgazdasági termelés és a piaci szabályok 

feltételeinek olyan alakítása, amelynek eredményeként megfelelő mennyiségben és minőségben 

legyen kielégíthető a lakosság élelmiszerszükséglete, a környezetkímélő gazdálkodás és az 

élelmiszerbiztonság szakmai szabályai szerint; 

- a nemzetgazdaság más ágazataihoz viszonyított esélyegyenlőség megteremtése, hogy a 

mezőgazdaságból élők arányos tőke- és munkajövedelmet szerezhessenek meg; 

-  az agroökológiai adottságokra alapozott termelés folytatása, amely képes kihasználni a 

természeti és gazdasági adottságok nyújtotta előnyöket; 

- vidékfejlesztéssel és a foglalkoztatás növelésével hozzájárulás a vidéken élők életminőségének 

javításához, ezáltal a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez; 

-  a szabályozó, ösztönző és támogatási rendszer segítse a termelés és a környezeti érdekek 

közötti összhang megteremtését, a környezetkímélő gazdálkodás és a vidékfejlesztési célok 

megvalósulását. Egyúttal a környezetvédelem és természetvédelem integrálásával valósuljon meg a 

mezőgazdaság fenntartható fejlődése; 

-  az agrárgazdaság emberi erőforrásainak fejlesztése, az agrár-innováció elősegítése; 

-  alternatív jövedelemforrások létrehozásának ösztönzése, elősegítése. 

Bár a hivatkozott jogszabály 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a Kormány szociálpolitikai 

megfontolásból támogatja a kisegítő foglalkoztatást, önellátó magángazdálkodást, amely megfelelő 

jövedelmet biztosít a vidéki lakosságnak”, azonban a jogszabály 1997-ben történt hatályba lépése 

óta a célkitűzéseken túl kevés valódi lépés történt ebbe az irányba. Az agrárgazdaságot kisegítő 

foglalkozásként vagy önellátó magángazdálkodásként űzők az európai viszonylatokhoz képest 

Magyarországon sokkal kevesebb számban tudnak megélhetési forrást találni maguk és családjuk 

részére ezen ágazatban. A hivatkozott jogszabály 6. § (2) bekezdése rögzíti továbbá, hogy „a 

gazdasági kamarák, valamint más köztestületek az e törvényben, valamint más jogszabályokban 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően vesznek részt a törvény végrehajtásával összefüggő feladatok 

ellátásában”. A fenti célok gyakorlatba ültetésére több mint 10 évet várt a magyar agrárgazdaság, 

azonban a Kormány elszánt cselekvési terve alapján a javaslat elfogadásával sor kerülhet az 

újjáépítés megkezdésére.  

  Az agrárgazdasággal összefüggő egyes közfeladatok újraelosztása a javaslat részét képezi, 

megváltoztatva a korábbi gazdasági kamarákról szóló törvény feladatmegosztását. A javaslat az 

agrárgazdaság speciális helyzetét szem előtt tartva a közfeladatokat a területi kamarák és az 

országos kamara között megosztandó igazgatási és szolgáltatási jellegű közfeladatokra osztja fel. 

További cél szerinti csoportosítást azért nem végez, mert a főbb célokat a fentebb hivatkozott 

agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény már rögzíti. A kamarák igazgatási jellegű közfeladatai 

körébe a kamarai önigazgatásból eredő saját, belső működésüket szolgáló feladatok tartoznak, míg a 

szolgáltatási jellegű feladatok csoportja azon közfeladatok, amelyeket a kamara a tagjai érdekében 

végez el. A javaslat a gazdasági kamarai feladatoknak a területi és az országos kamarák közti 

megosztásáról is az alulról szerveződés elvét követve rendelkezik: a feladatok főszabályként a 

területi gazdasági kamarákat terhelik, a gazdasági kamarai tevékenység súlypontját ezzel a javaslat 

területi szintre helyezi. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek teljesítése országos koordinációt 

feltételez; ezért a javaslat egyrészt megállapít olyan feladatokat, amelyeket - a törvény erejénél 

fogva - az országos gazdasági kamaráknak kell ellátniuk. 
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6. Az agrárkamarák - mint a köztestületek általában - önkormányzatok: az agrárgazdasági 

tevékenységet folytató gazdák és gazdálkodó szervezetek önkormányzó-önigazgató szervezetei. A 

korábbi szabályoktól eltérően az újjáalakuló agrárkamarákban, a kötelező tagság miatti széles 

tagsági kör azt indokolja, hogy a tagok az agrárkamarák legfőbb testületét – a területi agrárkamarák 

elnökségi tagjait – közvetlenül válasszák, míg a tisztségviselők választása, az alapszabályuk és más 

önkormányzati szabályzataik, valamint költségvetésük elfogadása azonban már a választott 

tisztségviselők útján történik. A javaslat meghatározza az alapszabály kötelező tartalmi elemeit és 

az alapvető jelentőségű választási szabályokat, valamint rendelkezéseket tartalmaz a kizárási és 

összeférhetetlenségi szabályokról. 

 

7. A javaslat az agrárkamarák újjáalakulására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításával 

biztosítani kívánja, hogy az agrárkamarák a termelői, feldolgozói és értékesítői vertikumot tömörítő 

új kamarai tagoknak szavazati jogot biztosítva, agrárkamarai önkormányzati választások 

megtartásával alakuljanak meg. A javaslat az újonnan megalakuló Magyar Vidékfejlesztési, Agrár- 

és Élelmiszergazdasági Kamarát és a területi agrárkamarákat a jelenleg működő Magyar 

Agrárkamara és területi kamarái vagyonjogi és munkajogi jogutódjának tekinti és fenntartja a 

magyar agrárkamarai tevékenység történeti és nemzetközi jogfolytonosságát. Mindemellett a 

javaslat az átmeneti rendelkezések szerint lefolytatott választások megtartásával biztosítja az 

önkormányzatiság érvényesülését. 

 Az agrárkamarák újjáalakítására vonatkozó átmeneti rendelkezések révén a javaslat kizárja annak 

jogi lehetőségét, hogy valamely ágazati érdekcsoport - korábban kialakult, intézményesedett 

helyzeti előnyénél fogva – a másiknál nagyobb szerepet tölthessen be az új kamara 

megalakulásában, testületi életében. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1.§-hoz 

 

A javaslat megadja néhány, az alkalmazása szempontjából lényeges fogalom definícióját. 

Új fogalom a javaslatban a gazda meghatározása, külön is kiemelve az őstermelőket, 

kistermelőket és a családi gazdálkodókat. 

Hatályos jogunk az egyes jogágak különböző nézőpontjaiból adódóan többféleképpen határozza 

meg a gazdálkodó szervezet fogalmát. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk. 685.§ c) pontja pl. 

gazdálkodó szervezetként olyan szerveződéseket is felsorol, amelyeket elsődlegesen nem 

agrárgazdasági tevékenység folytatására hoztak létre. A javaslat ezért – a Ptk.-val összhangban 

ugyan - saját meghatározást ad a fogalomra. 

A javaslat alapján a vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági kamara (a továbbiakban: 

agrárkamara) tagja minden gazdasági szereplő, amely agrárgazdasági tevékenységet folytat. Az 

Európai Unióban érvényesülő letelepedési és szolgáltatásnyújtási szabadsággal összhangban a 

javaslat a személyi hatálya alól kiveszi azokat a gazdákat és gazdálkodó szervezeteket, akik ugyan 

folytatnak agrárgazdasági tevékenységet Magyarországon, azonban igazolni tudják, hogy – 

általában a lakóhelyük, székhelyük szerinti országban – az Európai Unió területén már 

rendelkeznek agrárkamarai tagsággal. Ezzel a javaslat el kívánja kerülni, hogy a más ország 

területén is agrárgazdasági tevékenységet folytatóknak kétszeres tagságuk legyen, kétféle 

követelményrendszernek kitéve a gazdálkodókat, amilyen például a kétszeres tagdíjfizetési 

kötelezettség. 

Az agrárgazdasági tevékenység fogalom-meghatározása – összhangban a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint az ennek alapján megalkotott, az élelmiszerláncról, és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvénnyel – a termeléstől a piacra jutásig tartó 

folyamatot egy egységként kezelve a termelő, feldolgozó, és az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi, 

szolgáltató tevékenységeket is felsorolja. A javaslat a kamarák elnevezésében – vidékfejlesztési, 

agrár- és élelmiszergazdasági kamara (továbbiakban: agrárkamara) - is fontosnak tartja 

megjeleníteni ezt az egységes szemléletet. 

A javaslat a közeli hozzátartozó értelmezésénél a Ptk. definícióját veszi át. 

 

A 2. §-hoz 

 

A javaslat – az eddigi szabályozásnak megfelelően – a területi agrárkamarákat, és az országos 

agrárkamarát is önálló jogi személyiséggel rendelkező köztestületnek minősíti. 

A Ptk. 65.§-a alapján a köztestület nem az egyesülési jog alapján jön létre, megalapítását törvény 

rendeli el. Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni, és 

meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható. A hasonlóságok miatt 

(önkormányzatiság, nyilvántartott tagság) a Ptk. a köztestületet az egyesülettel egy alcím alatt 

tárgyalja, és a köztestületekre vonatkozó speciális szabályozás hiányában az egyesületekre irányadó 

szabályok megfelelő alkalmazását írja elő (az egyesületi törvény alkalmazása azonban kizárt). 

Az agrárkamarai feladatok meghatározásában a javaslat többlépcsős módszert követ. Az 

általános szabályok között szól az agrárkamarák főbb feladatköreiről, meghatározva ezzel azok 

működésének és az egész szabályozásnak a célját, majd – igazgatási és szolgáltatási jellegű 

közfeladatokra bontva – részletesen a II. fejezetben foglalkozik azokkal. 
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Az általános indokolás II. részében az alapelvek között már említett területi elvet tölti fel a 

javaslat konkrét tartalommal, amikor meghatározza, hogy az agrárkamarák milyen - a közigazgatás 

rendszeréhez igazodó – területi egységek szerint működnek.  

 

 

A 3.§-hoz 

 

Az agrárkamarákat a székhelyük szerint illetékes megyei bíróság, az országos agrárkamarát a 

Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. Létrehozásukhoz hasonlóan, az agrárkamarák megszűnését 

is törvénynek kell kimondania, melynek alapján az illetékes bíróság törli azokat a nyilvántartásból. 

 

 

A 4-6.§-hoz 

 

Kiemelkedő elvi jelentőségűek a javaslat 4.§ (1)-(2), és (4) bekezdései, amelyek világossá teszik: 

az agrárkamarák nem az érdekképviseleti szervezetek helyett, azok rovására tevékenykednek, és 

nem érintik a szakmai kamarák és hegyközségi szervezetek, valamint az elismert szakmaközi 

szervezetek jogosultságait sem.  

A 4. § (3) bekezdésben a javaslat a gazdák és gazdálkodó szervezetek agrárkamarai tagsága 

mellett, amennyiben azok más gazdasági kamara hatáskörébe tartozó gazdasági tevékenységet is 

végeznek, megengedi, sőt kötelezővé teszi, hogy e tevékenységük körében a más gazdasági kamara 

szabályai érvényesüljenek. Ezzel a javaslat nem a tevékenység végzője – és kamarai tagsága -, 

hanem a tevékenység jellege alapján oldja fel a különböző kamarák közötti esetleges hatásköri 

összeütközéseket. 

Az 5.§-ban a javaslat az agrárkamarák számára együttműködési kötelezettséget ír elő más, 

közigazgatási és érdekvédelmi szervekkel, a többi gazdasági, szakmai kamarával, és egyéb 

érdekképviseleti szervekkel. Ezzel a javaslat deklarálja, hogy az agrárkamarák egy rendszer részei, 

és figyelembe kell venniük az agrárgazdaság szempontjából fontos szervezetek véleményét. 

A 6.§-ban a javaslat az általános indokolásban kifejtett teljes reprezentativitással összhangban 

rögzíti, hogy az agrárkamarák kizárólag az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános és 

együttes érdekeinek képviseletét láthatják el, egyes ágazati vagy csoportérdekeknek nem 

rendelődhet alá a kamara.   

 

A 7 - 9.§-hoz 

 

A javaslat célja, hogy az agrárgazdasági tevékenységet folytató valamennyi gazdát és 

gazdálkodó szervezetet bevonjon a kamarai munkába, ezért a törvény hatályba lépésének 

időpontjához képest – attól függően, hogy az adott gazda vagy gazdálkodó szervezet folytat-e már 

agrárgazdasági tevékenységet – a tagság kétféleképpen jön létre a törvény erejénél fogva. 

Azok a gazdák és gazdálkodó szervezetek, amelyek a törvény hatálybalépésének napján már 

folytatnak agrárgazdasági tevékenységet, a javaslat értelmében automatikusan a lakóhelyük, 

székhelyük, illetve fióktelepük szerint illetékes területi agrárkamara tagjává válnak.  

A javaslat 8. és 9. §-ai alapján azok a gazdák és gazdálkodó szervezetek, amelyek a törvény 

hatálybalépését követően kezdik meg agrárgazdasági tevékenységüket, a tagság a tevékenység 

megkezdésének adóhatósághoz történő bejelentésével kezdődik, valamint valamennyi 

agrárgazdasági tevékenységük adóhatóság általi törlésével szűnik meg.  

Az adóhatóság nyilvántartásba vevő aktusa hozza tehát létre konstitutív hatállyal a kamarai 

tagsági viszonyt, a kamarai nyilvántartásba vétel csupán deklaratív hatályú. Ennek értelmében az 
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agrárkamarák nem folytatnak le tagfelvételi eljárást s nemcsak érdemben, hanem technikailag is 

kizárt annak a lehetősége, hogy az agrárkamarák bárkit is kirekesszenek tagságukból. 

Törvényi felhatalmazás alapján az adóhatóság az agrárgazdasági tevékenységet végzőkről 

adatokat szolgáltat a kamarának (az adatkezelés részletes szabályait a 10. § tartalmazza), mely 

megkönnyíti a kamara eljárását, valamint mindig hiteles és naprakész információkkal rendelkezik 

az agrárgazdasági tevékenységet végzőkről. 

A tagság megszűnése esetében is igaz az, hogy a kamarai nyilvántartásból való törlés csupán 

deklaratív hatályú, s hogy a kamara nem hozhat olyan döntést, amellyel a tagsági viszonyt saját 

elhatározásából, maga szünteti meg. A kizárással, mint a tagokkal szemben alkalmazható 

szankcióval az agrárkamara nem élhet, a javaslat más kényszerítő eszközöket (etikai szankcionálás, 

a tagdíj behajtása stb.) ad a kamara kezébe. 

 

A 10-12.§-hoz 

 

A területi agrárkamarák tagjaikról tagjegyzéket vezetnek. A tagok a tagjegyzék alapján 

gyakorolhatják jogaikat, és terhelik őket kötelezettségek, pl. a tagjegyzék az alapja a választói 

névjegyzéknek (30. §). 

A javaslat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény szabályainak megfelelően rendelkezik az általa kezelt adatok köréről, az 

adatkezelés céljáról, az adatokba való betekintés feltételeiről, valamint arról, hogy a tagsági viszony 

megszűnése után a kamara meddig jogosult az adatkezelésre. A javaslatban felsoroltakon túlmenően 

adatszolgáltatásra a tag nem kötelezhető.  

Az adatokat az agrárkamara törvényi felhatalmazás alapján az adóhatóságtól, valamint a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervtől tájékoztatás útján jogosult megismerni, 

illetve azokat adatkezelés céljából átvenni. 

Az agrárkamara közfeladatainak ellátása érdekében egyéb, a javaslatban megnevezett 

adatbázisokhoz is hozzáférhet. 

Garanciális szabály, hogy az agrárkamara mindezen adatokhoz csak közfeladatainak ellátása 

érdekében férhet hozzá, illetve csak azok végrehajtása érdekében jogosult azokat használni, a 

javaslatban meghatározott szűk körön kívül azokba nincs betekintési jogosultsága, illetve azokat 

csak a javaslatban meghatározott módon és esetben lehet továbbítani.  

 

A 13.§-hoz 

 

Az agrárkamarák önkormányzatok: tagjaik irányítása alatt, az ő szolgálatuk érdekében 

működnek. A tagok nagy számára tekintettel ugyanakkor az agrárkamarában a közvetlen 

demokrácia útja nem járható: a döntéshozó szervek választott testületek. Ennek megfelelően az 

agrárkamara minden tagjának joga van ahhoz, hogy a kamarán belül választójoggal rendelkezzen; a 

tagoknak joguk van tanácskozási és szavazati joggal részt venni az agrárkamara területi 

közgyűlésén, tisztséget viselhetnek; a rendszeres tájékoztatás jogán túl az agrárkamara 

tisztségviselőitől közvetlenül tájékoztatást kérhetnek; bármely agrárkamarát érintő, ahhoz 

kapcsolódó ügyben véleményt nyilváníthatnak és javaslatot tehetnek; joguk van részt venni az 

agrárkamara által szervezett rendezvényeken, valamint igénybe vehetik a térítésmentesen és a 

térítés ellenében igénybe vehető kamarai szolgáltatásokat. Ezek közül a jogok közül a jellegükből 

fakadóan természetes személy által gyakorolható jogokat – választói névjegyzékbe való felvétel, 

szavazati jog a közgyűlésen, tisztségviselés – a gazda, az egyéni vállalkozó és az egyéni cégnek 

minősülő gazdálkodó szervezet közvetlenül, míg az egyéb gazdálkodó szervezetek a szervezeti 

képviselet szabályai szerint, törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják. 
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Minden agrárkamarai tag egyenlő szavazati joggal bír, köztük – a tagsági jogaik gyakorlása 

során – különbség nem tehető. 

 

A 14.§-hoz 

 

Az agrárkamarák tagjait kötelezettségek is terhelik. A tagok kötelesek megtartani a törvényben, a 

kamara alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglaltakat. Ezeket a szabályokat az 

önkormányzatiság égisze alatt maguk a tagok alkotják, vagyis elvárható minden tagtól, hogy azokat 

megtartsa. A tagok kötelesek agrárkamarai tagdíjat fizetni (a tagdíj mértékéről és a tagdíj 

behajtásának módjáról a 15.§ szól részletesen), valamint az agrárkamarai etikai szabályzatban 

foglaltak szerint tevékenykedni. 

Amennyiben a tag az e §-ban felsorolt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az alapszabályban erre 

kijelölt testület – mérlegelési jogkörében - meghatározott időre, de legfeljebb három évre 

megvonhatja a tagtól az ingyenesen igénybe vehető kamarai szolgáltatásokat. 

 

A 15.§-hoz 

 

Az agrárkamarai tagok fő szabály szerint kötelesek tagdíjat fizetni. A tagdíj mértékének alapja a 

tag agrárgazdasági tevékenységéből származó éves bruttó árbevétele. A javaslat tagdíjmentességben 

részesíti azokat a kamarai tagokat, akiknek az agrárgazdasági tevékenységből származó tárgyévet 

megelőző bruttó éves árbevétele legfeljebb százmillió forint. A tagdíjmentesség azonban nem 

eredményezheti azt, hogy a kis tőkeerővel rendelkező tagok kiszoruljanak a döntéshozatalból, vagy 

bármiféle – a tagdíjmentességük okán kialakuló – megkülönböztetés érje őket, ezért a javaslat 

világossá teszi: a tagdíj alól való mentesség a tag kamarai jogait és – a tagdíjfizetés kivételével – 

kötelezettségeit nem érinti. A százmillió forintos bruttó árbevétel feletti vállalkozások tekintetében 

a javaslat sávhatárok rögzítésével kíván további kedvezményeket biztosítani a díjfizetésre kötelezett 

nagyvállalatok számára. 

A javaslat az arányos tagdíjfizetés elve érdekében előírja, hogy az agrárkamara vegye 

figyelembe a tagok esetleges más gazdasági kamaránál vagy hegyközségi szervezetnél való 

tagdíjfizetési kötelezettségét is. 

A javaslat a kamarai tagdíjat adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti, vagyis annak 

végrehajtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 4.§ (2) 

bekezdése alapján az Art. szabályai az irányadók.  

 

 

 

A 16-19.§-hoz 

 

Az általános indokolás II. részének 4. pontja részletesen kifejti, hogy miért van szükség az 

agrárgazdasággal összefüggő egyes közfeladatok újraelosztására. A javaslat követi az 

agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvényben megfogalmazott, az Európai Unió 

Közös Agrárpolitikájának elveit figyelembe vevő, az állam agrárgazdasággal összefüggő céljait, és 

ennek alapján osztja fel a területi kamarák és országos kamara között megosztandó feladatokat 

igazgatási és szolgáltatási jellegű közfeladatokra.  

A javaslat a jogállamiság egyik alapelvét rögzíti, mikor kimondja: közfeladatot csak abban az 

esetben delegálhat az állam nem állami szervezethez, ha ezzel egyidejűleg az annak ellátáshoz 

szükséges pénzügyi forrást (támogatás vagy díjazás formájában) is biztosítja.  

A kamarák által ellátandó közfeladatok ellátásához szükséges forrás egészét a központi 

költségvetésből az állam az országos agrárkamara részére biztosítja, ennek felosztását a javaslat az 
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országos agrárkamara elnökségének diszkrecionális jogkörébe utalja. A javaslat iránymutatást ad: a 

támogatások és díjazások területi agrárkamarák közötti elosztásánál figyelembe kell venni az egyes 

területi kamarához tartozó tagok számát, és az általuk ellátandó közfeladatok jellegét és 

mennyiségét. 

A javaslat a közfeladatok ellátása során a szubszidiaritás elvét követi. A területi agrárkamarák 

vannak azzal a leginkább tisztában, hogy tagjaik a napi tevékenységük során milyen problémákkal 

szembesülnek, ezért elsősorban az ő kezükbe helyezi a javaslattétel és véleménynyilvánítás jogát az 

országos szintű jogszabály-tervezetekkel, ágazati elemzésekkel és irányelvekkel kapcsolatban. Az 

országos agrárkamara a beérkezett javaslatokat és véleményeket összegzi, és közvetíti azokat az 

illetékes kormányzati és más szervek részére. 

Fontos, hogy a területi kamarák és az országos kamara megalapozott véleményt tudjon alkotni az 

agrárgazdaság átfogó érdekeinek érvényesítése során, ezért a javaslat előírja, hogy a területi 

kamarák az országos kamara erre vonatkozó előírásainak megfelelően különböző adatokat 

gyűjtsenek. A tagok azonban a 10.§ (1) bekezdésében foglalt kötelező adatszolgáltatáson kívül 

egyéb adatok szolgáltatására nem kötelezhetők, azaz a kamara kizárólag a tagok által önkéntesen 

szolgáltatott adatokra támaszkodhat. A tagok érdeke azonban, hogy minél több adat álljon 

rendelkezésre, így kaphatnak a kamarák és a kormányzat hiteles és megfelelően alátámasztott képet 

az agrárgazdaság helyzetéről.  

 

A 20. §-hoz 

 

Az általános indokolás idézi az agrárfejlesztésről szóló 1997. évi CXIV. törvény 3. §-át, amely 

az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának elveit figyelembe véve felsorolja az állam 

agrárgazdasággal összefüggő céljait. A javaslat e célok mentén halad, amikor a területi kamarák és 

az országos kamara között megosztandó feladatokat igazgatási és szolgáltatási jellegű 

közfeladatokra osztja. Ezzel párhuzamosan az eddig megszokott felosztás – az agrárgazdaság 

fejlesztésével, az üzleti forgalom biztonságával, és az agrárgazdaság általános érdekeinek 

érvényesítésével összefüggő feladatok – továbbra is markánsan megjelennek a kamarák igazgatási 

jellegű feladatai között, és ezektől elválasztva a javaslat a kamarai szolgáltatások kibővített körét 

biztosítja a gazdálkodók számára. A javaslat az alulról szerveződés elvét követi, vagyis a feladatok 

főszabályként a területi kamarákat terhelik.  

A gazdaság fejlődésének előmozdítása hagyományos kamarai funkció. A javaslat ezt az 

általánosan megjelölt funkciót, kamarai „hivatást” konkrét feladatok meghatározása révén tölti meg 

tartalommal.  

Ide tartoznak: az infrastruktúra fejlődésének előmozdítása, az agrárgazdaság fejlesztését érintő 

koncepciók és programok kidolgozása során javaslatok kidolgozása, az agrárgazdaság fejlesztésével 

kapcsolatos programok kialakításában és azok végrehajtásában való aktív részvétel, a mező- és 

erdőgazdasági ágazat versenyképességét előmozdító javaslatok kidolgozása, valamint a vidéki 

életminőség javítását szolgáló elemzések végzése. 

Az agrárkamarák funkciói közül rendkívül fontos az üzleti forgalom biztonsága, és a piaci 

magatartás tisztessége feletti őrködés. 

A hagyományos, nemzetközileg széles körben elfogadott kamarai feladatok közé tartozik a 

származási igazolások, bizonyítványok és a kereskedelemi forgalomban szükséges más okmányok 

kiállítása és hitelesítése, a kereskedelmi szokványok összeállítása és közreadása, valamint 

különböző minősítő és ellenőrző rendszerek működtetése. 

A javaslat 20. §-a (2) bekezdésének a) illetve e)-h) pontjai etikai természetű jogköröket 

állapítanak meg az agrárkamarák számára.  

A tisztességes piaci magatartás követelményeinek megállapításában a kamaráknak a javaslat 

önszabályozási jogot biztosít azzal, hogy a kamarák etikai vonatkozású szabályzatai nem lehetnek 
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ellentétben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseivel. A javaslat figyelembe veszi, hogy a Tpt. és az 

etikai szabályok viszonyának értékelésekor alapvetően eltérő természetű normákról van szó. A Tpt. 

a jogilag értékelhető magatartásokra vonatkozik, és ennek megfelelő a szankciórendszere is; míg a 

kamarai etikai szabályzat természeténél fogva morális, erkölcsi nézőpontú, és ezért e normák 

megsértőivel szemben csupán erkölcsi elmarasztalásnak lehet helye. Mindebből következik, hogy 

az etikai szabályzat a Tpt.-ben megköveteltekhez képest további, illetve más természetű etikai 

követelményeket támaszthat tagjaival szemben. Ennek határa, hogy az etikai szabályzat csupán a 

verseny tisztaságának, tisztességének biztosítására szorítkozhat, e körön kívül a tagok számára 

további kötelezettségeket nem állapíthat meg. Az etikai szabályzat továbbá nyilvánvalóan nem 

követelhet meg olyasmit sem a tagoktól, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve nem válhat a 

gazdasági verseny korlátozásának burkolt eszközévé.  

A kamarai etikai szabályok megsértése nem jelenti mintegy szükségképpen, hogy az adott 

gazdálkodó a Tpt.-be ütköző módon járt el. A javaslat ennek megfelelően a kamaráknak bizonyos 

mértékű mérlegelési jogot biztosít: amennyiben tagjuk jogilag még nem értelmezhető, azonban az 

etikai szabályzatban megkövetelt morális, erkölcsi rendelkezést sért, a kamara saját hatáskörében 

eljárva, határozatban ad ki figyelmeztetést.  

Az agrárkamarákat a javaslat arra is feljogosítja, hogy az iparjogvédelmi és szerzői jogokat, vagy 

a fogyasztók érdekeivel ellentétes gyakorlatot folytató tagjaikkal szemben etikai természetű 

szankciót alkalmazzanak, vagyis saját hatáskörben határozatban figyelmeztessék őket. A kamarák e 

jogköre természetesen nem érinti az ilyen ügyekben eljáró államigazgatási szervek és bíróságok 

hatáskörét, az előttük folyó eljárás megindításának sem feltétele a kamara etikai fórumainak 

igénybevétele. A kamara által hozott marasztaló határozat továbbá nem zárja ki az ilyen ügyekben 

jogszabály alapján eljáró államigazgatási, bírósági eljárások lefolytatását. 

Az agrárkamarákat teljes körű reprezentativitásuk, a különböző agrárgazdasági ágazatokat átfogó 

jellegük alkalmassá teszi arra, hogy az agrárgazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek 

érvényesítésében jelentős szerepet vállaljanak. Területi szinten nyilvánvaló, hogy a területi 

agrárkamarák a legalkalmasabbak arra, hogy az őket érintő jogszabályoknak, kormányzati és helyi 

önkormányzati programoknak, intézkedéseknek a kidolgozásában javaslatok, vélemények, 

tájékoztatások adásával részt vegyenek. Ezen túlmenően a javaslat az országos szintű 

agrárgazdasági érdekérvényesítésben is – a szubszidiaritás elvét követve – döntő szerepet ad a 

területi agrárkamaráknak.  

A területi kamarák tesznek javaslatot az országos agrárkamarának az agrárgazdaság egészét 

érintő kormányzati előterjesztések és jogszabályok tervezeteivel kapcsolatos agrárkamarai álláspont 

kialakítására, az egységes etikai szabályok kialakítására, a kamarák által ellátandó közfeladatok 

egységes eljárási szabályainak kialakítására, az Európai Unión belüli egységes tagállami 

álláspontra, a mezőgazdasági termelésre vonatkozó speciális szabályok megalkotására.  

Ezen túlmenően javaslattételi jogosultságuk által az országos kamaránál előmozdítják az 

agrárgazdaságot érintő szükséges jogszabályok, egyéb intézkedések meghozatalának, azok 

módosításának, valamint hatályon kívül helyezésének kormányzati és egyéb illetékes szerveknél 

történő kezdeményezését. 

 

A 21. és 22. §-hoz 

 

A javaslat követi az előzőekben írt, a területi agrárkamarák igazgatási jellegű feladatainak 

csoportosító rendszerét.  

Az országos agrárkamara a javaslat szerint az agrárgazdaság fejlesztését érintő döntések 

előkészítésében és annak végrehajtásában is megkerülhetetlen tényező. 
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Az üzleti forgalom biztonságát és a tisztességes piaci magatartást biztosítandó egységes 

követelményrendszer kialakítása érdekében a javaslat az országos kamara hatáskörébe utalja a 

minden kamarai tagra érvényes etikai kódex kidolgozását.  

A területi kamarák mellett az országos kamarának is feladata az etikai szabályok, valamint a 

vonatkozó jogszabályok betartásának figyelemmel kísérése, azonban csak akkor hozhat marasztaló 

határozatot, ha a szabályokat sértő magatartás több megye területét is érinti. 

 

A 23. és 24. §-hoz 

 

A javaslat célja, hogy az agrárkamara – igazgatási jellegű közfeladatainak ellátása mellett – 

széles körben biztosítson a gazdáknak és gazdálkodó szervezeteknek az ő igényeiknek megfelelő, 

hasznos szolgáltatásokat. 

E körben a javaslat térítésmentesen igénybe vehető alapszolgáltatásokat, illetve térítés ellenében 

biztosított egyéb szolgáltatásokat kínál a gazdasági szereplők számára. Az alapszolgáltatások között 

a gazdálkodók ingyenes tanácsadásban részesülhetnek, segítséget kapnak bizonyos kérelmek, 

beadványok összeállításában, információt kapnak pályázatokról, piaci folyamatokról, 

agrometeorológiáról, növényvédelemről. A javaslatban felsoroltakon túlmenően a területi 

agrárkamarák alapszabályukban egyéb térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat is 

biztosíthatnak tagjaiknak. 

Térítés ellenében a tagok nemcsak információs segítséget kapnak pl. pályázatokhoz, hanem a 

kamara előkészíti és összeállítja azokat, ezen túlmenően a gazdák és gazdálkodó szervezetek egyedi 

ügyeikben jogi képviseletet kérhetnek, piaci elemzéseket rendelhetnek, megbízhatják a kamarát 

könyvelési feladatokkal stb. Az előzőekhez hasonlóan az alapszabályban ezen szolgáltatások köre is 

bővíthető. 

A 25. §-hoz 

 

Az országos agrárkamara szolgáltatási közfeladatai részben a területi kamarákéhoz kapcsolódó 

feladatok (pl. külföldiek számára gazdasági tájékoztató munka), részben pedig a területi 

agrárkamarák által végzett szolgáltatási közfeladatok felügyelete, koordinálása, az ahhoz biztosított 

források megfelelő elosztásának ellenőrzése. 

 

A 26. §-hoz 

 

A javaslat az általános rendelkezések között szabályozza az agrárkamarák alapszabályának 

kötelező elemeit. A lex generalis és lex specialis elvét követve a javaslat először meghatározza 

azokat az általános tartalmi követelményeket, amelyeket a területi agrárkamara és az országos 

agrárkamara alapszabályának egyaránt magában kell foglalnia. Ezt követően a javaslat felsorol még 

néhány olyan területet, amelyeket kifejezetten csak a területi kamarák, illetve az országos kamara 

alapszabályában kell szabályozni.  

A javaslat kötelező ’de minimis’ szabályokat fogalmaz meg, azonban a kamarai 

önkormányzatiság érvényesülése érdekében nem zárja ki, hogy a kamarák alapszabályukban egyéb 

kérdésekről is rendelkezzenek. 

 

A 27. §-hoz 

 

A javaslat a részletes szabályokat megelőzően egy szakaszban összegyűjti, és felsorolja a területi 

agrárkamarák szerveit, így a legfőbb testületi szerveket, az egyéb testületi szerveket, illetve a 

választott tisztségviselőket. Ezzel a jogtechnikai módszerrel a javaslat a szervezetrendszerre 

vonatkozó szabályozás átláthatóságát, annak könnyebb értelmezését kívánja segíteni. 
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A 28. §-hoz 

 

A területi agrárkamara tagjaiból álló közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az elnökségi 

tagok megválasztása. (A választásra vonatkozó anyagi jogi szabályokat – beleértve az elnökségi 

tagok számát - a 30-32.§-ok, az eljárási szabályokat a VI. fejezet tartalmazza.)  

Elnökségi tagnak, illetve kamarai tisztségviselőnek csak az adott területi agrárkamara tagja 

választható. 

 

A 29. §-hoz 

 

A javaslat az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet alapján az okmányirodai körzetközpontok településein teszi kötelezővé települési 

mezőgazdasági bizottságok létrehozását. 

A tagság a törvény erejénél fogva területi elven alakul ki, a települési mezőgazdasági bizottságok 

illetékességi területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező gazdák és gazdálkodó szervezetek 

automatikusan tagjai a települési mezőgazdasági bizottságoknak. 

A települési mezőgazdasági bizottságok a települési agrárkamarák igazgatási jellegű 

közfeladatainak ellátásában működnek közre, melyeket a 20. § nevesít, illetve részt vesznek a 18.§ 

szerinti adatgyűjtésben, valamint az őket érintő feladatokhoz kapcsolódóan joguk van elemzéseket 

készíteni, észrevételeket tenni, véleményeket és állásfoglalásokat megfogalmazni.  

A javaslat decentralizált szervezeti modellt képvisel, melynek végpontjai a települési 

mezőgazdasági bizottságok. A javaslat így kívánja biztosítani a gazdáknak, hogy az őket érintő 

állami közfeladatokban a lehető legnagyobb mértékben részt vegyenek. A mezőgazdasági 

bizottságok nemcsak a helyi gazdák tapasztalatainak, véleményének, javaslatainak a továbbítói, 

rajtuk keresztül a kormányzati és egyéb szervek is könnyebben elérik a gazdálkodókat, mintegy 

„kommunikációs csatornaként” működve. 

 

A 30-32. §-hoz 

 

A javaslat a 30-32. §-a tartalmazza a területi elnökségi tagok választásának anyagi jogi 

szabályait, míg az eljárási szabályok a VI. fejezetben kaptak helyet. 

 

A 33-35. §-hoz 

 

A közgyűlés által megválasztott területi elnökség a területi agrárkamara legfőbb döntéshozó, 

valamint képviseleti szerve. A 28. § alapján elnökségi tag csak az adott területi kamarában tagként 

bejegyzett személy lehet. Gazdálkodó szervezetek esetében elnökségi tag a gazdálkodó szervezet 

tagjegyzékben feltüntetett képviselője (természetes személy). 

A területi elnökségi tagok számát a javaslat törvényi szinten kívánja szabályozni, és azt húsz 

főben állapítja meg. 

A javaslat felsorolja a területi elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket, mely azonban 

nem taxatív jellegű, a területi kamara alapszabálya ugyanis egyéb ügyeket is telepíthet a területi 

elnökség feladat- és hatáskörébe.  

A javaslat a területi elnökség működésével kapcsolatban nagy teret enged a kamarai 

önszabályozásnak, minimális szabályokat állapít meg a testület összehívására és a 

határozathozatalra vonatkozóan. 

 

A 36. és 37. §-hoz 
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A területi agrárkamarák működésének területi elnökségi ülések közti időszakban történő 

irányítása az ügyvezető elnökség feladata. Az ügyvezető elnökség munkáját a jogszabályoknak, az 

alapszabálynak, valamint az elnökség határozatainak megfelelően köteles végezni. Tagok a törvény 

erejénél fogva a területi kamara elnöke, alelnökei, valamint az alapszabályban meghatározott egyéb 

választott tisztségviselők. Tanácskozási és javaslattételei joggal meg kell hívni az ülésekre a területi 

agrárkamara igazgatóját (41. §), az ellenőrző bizottság elnökét (42. §), valamint az etikai bizottság 

elnökét (44. §). 

Mivel az ügyvezető elnökség egy operatív, irányító szerv, üléseit szükség szerint tartja, a javaslat 

alapján havonta egy alkalommal azonban kötelező azt összehívni. 

A javaslat a határozathozatal részletes szabályainak kidolgozását az alapszabályra bízza, csupán 

néhány garanciális rendelkezést tartalmaz. 

A javaslat alapján az a tag, akit vagy akinek közeli hozzátartozója érintett egy napirendre vett 

kérdésben, köteles azt a napirendi pont megtárgyalása előtt bejelenteni, és ebben az esetben az 

érintett tag nem vehet részt a döntéshozatalban (összeférhetetlenség). A javaslat a bejelentési 

kötelezettséget kiterjeszti azokra is, akik csak tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen. 

Amennyiben a tag, illetve a tanácskozási joggal részt vevő személy nem tesz eleget bejelentési 

kötelezettségének, és érintettségére utólag derül fény, az ügyvezető elnökség joga és kötelezettsége 

e tényt az Internet segítségével nyilvánosságra hozni. Amennyiben a tag bejelentési kötelezettségét 

elmulasztva részt vett a döntéshozatalban is, szavazata semmisnek minősül. 

 

A 38. §-hoz 

 

A javaslat kógens szabályozással, taxatív felsorolja, hogy a kamara vezető tisztségviselőjének 

milyen feltételeknek kell megfelelnie. 

Az összeférhetetlenségi szabályok megállapításánál a javaslat lépcsős megoldást követ, először 

meghatározva, hogy mely személyek nem viselhetnek tisztséget a kamarában, majd ezeken 

túlmenően még szigorúbb kizáró okokat sorol fel az elnök és az alelnökök személyét érintően. 

Ezekkel a szabályokkal biztosítja a javaslat, hogy az agrárkamara egy politikától, és egyéb, az 

agrárgazdaság érdekeivel nem összeegyeztethető befolyástól mentes vezetéssel rendelkezzen. 

 

A 39. és 40. §-hoz 

 

A javaslat szerint a kamarát az elnök önállóan képviseli, azonban ezt a jogkörét delegálhatja a 

javaslatban, valamint az alapszabályban meghatározott módon és ideig.  

Az elnököt a közgyűlés által megválasztott területi elnökségi tagok választják maguk közül négy 

évre. A javaslat ennél bővebben nem kíván foglalkozni az elnökválasztás szabályaival, annak 

kialakítását az elnökségre bízza.  

Minden területi elnökségben az elnök mellett négy alelnököt is választani kell, akik a javaslat 

által négy ágazatra felosztott agrárgazdaság egy-egy ágazatáért felelősek. Így egy alelnök a 

mezőgazdaságért, egy a vidékfejlesztésért és környezetgazdálkodásért, egy az 

élelmiszergazdaságért és egy a kereskedelemért tartozik a közgyűlésnek felelősséggel. 

Az elnök és az alelnökök felelőssége tényleges, tevékenységükről évente kötelesek beszámolni a 

közgyűlésnek. 

 

A 41. §-hoz 

 

Az agrárkamarák igazgatási és kibővített szolgáltatási jellegű feladatainak ellátásához szükséges 

egy végrehajtó szervezet működtetése. A kamara ügyintéző szervezetét a területi kamara igazgatója 
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vezeti, aki a területi kamarával munkaviszonyban áll, felette a területi kamara elnöke gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

A javaslat rögzíti mind az igazgató, mind az ő irányítása alá tartozó ügyintézők személyével 

kapcsolatos követelményeket. A javaslat a közigazgatáshoz hasonló, a közalkalmazottakról illetőleg 

a köztisztviselőkről szóló törvény alapján felállított személyi állománnyal működő szervezetet 

irányoz elő. 

 

A 42. és 43. §-hoz 

 

A területi agrárkamarák működése nem csupán külső kontrollt – törvényességi felügyeletet -, 

hanem belső, választott szerv útján történő ellenőrzést is igényel. Jelentősége abban áll, hogy míg a 

külső kontroll (63. §) csak a kamarai tevékenység jogszerűségének vizsgálatára terjedhet ki, a belső 

ellenőrzés kiterjed az alapszabálynak, a kamara egyéb önkormányzati szabályzatainak való 

megfelelőségre is, sőt a kamara gazdálkodásának célszerűségét is vizsgálja.  

A javaslat két módon is biztosítja az ellenőrző bizottság független, önálló, elfogulatlan 

működésének feltételeit. A tagokkal szemben megkövetelt szigorú összeférhetetlenségi szabályok 

mellett szervezetileg is függetleníti a bizottságot, amikor kimondja, hogy a bizottság tagjai nem 

utasíthatók.  

A javaslat a megkövetelt hatékony ellenőrzési funkció ellátásához szükséges eszköztárat is 

biztosítja azzal, hogy a bizottságtól a munkája során semmilyen információ, adat, irat nem zárható 

el, a választott tisztségviselők és az ügyintéző szervezet minden tájékoztatást köteles megadni. 

Az ellenőrző bizottságot a területi elnökség választja, valamint tevékenységéről a területi 

elnökségnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.  

Az ellenőrző bizottságnak fontos szerepe van az észlelt visszásságok azonnali jelzésében, ezért 

elsősorban az ügyvezető elnökséggel van közvetlen kapcsolatban, az ügyvezető elnökséget hívja fel 

a szükséges intézkedések megtételére. Végső esetben pedig az ellenőrző bizottság elnökének joga 

van összehívni a területi elnökséget is. 

 

A 44-46. §-hoz 

 

A javaslat nevesíti a területi agrárkamara etikai bizottságát is, melyet az ellenőrző bizottsághoz 

hasonlóan a területi elnökség választ meg.  

Az etikai bizottság látja el a területi kamaráknak az üzleti forgalom biztonságával és a 

tisztességes piaci magatartás biztosításával összefüggő igazgatási jellegű közfeladatait (20. § (2) 

bekezdés). 

Fontos garanciális rendelkezése a javaslatnak, hogy – főleg a kereskedelemben használatos – 

általános szerződési feltételeket az azokat szerződéseiben alkalmazni kívánó kamarai tag felhívás 

esetén köteles bemutatni az etikai bizottságnak. Az etikai bizottságnak joga van kifogásait 

megfogalmazni, és határidő kitűzésével felhívni a tagot a kifogásolt rendelkezés módosítására. 

Végső esetben pedig az etikai bizottság nyilvánosságra hozhatja az adott tag tisztességtelen 

gyakorlatával kapcsolatos álláspontját. 

 

A 47-54. §-hoz 

 

A javaslat a 27. §-hoz hasonlóan (a területi agrárkamarák szervezete) mielőtt rátérne az egyes 

szervek részletes szabályaira, felsorolja az országos agrárkamara törvényben szabályozni kívánt 

testületi szerveit, választott tisztségviselőit, végül az országos kamara mellett működő független 

szerveket. 
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Az országos agrárkamara legfőbb döntéshozó szerve az országos elnökség. A javaslat alapján 

összetétele sajátos szabályozás alá esik. A területi elnökök automatikus tagsága mellett a javaslat az 

országos elnökségben reprezentálni kívánja az egy-egy területi agrárkamara által tömörített tagok 

számát is, ezért a területi elnökségek a taglétszámhoz arányosan igazított számú delegáltat 

küldhetnek az országos elnökségbe. 

A javaslat megfogalmazza az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat, 

amely törvényi szinten nem taxatív, teret engedve az alapszabálynak egyéb feladatkörök 

megfogalmazására. 

Az ügyvezető elnökség összetétele is hasonlóan reprezentatív, minden területi agrárkamara 

képviselteti magát egy-egy taggal - aki a területi agrárkamara elnöke vagy alelnöke -, továbbá egy 

bizonyos taglétszámot elért területi kamarák további egy tagot delegálhatnak az országos ügyvezető 

elnökségbe. 

Az országos agrárkamara szervezete a továbbiakban követi a területi kamarák szervezeti 

felépítését, ezért a javaslat a jellegénél fogva a jellegéből fakadóan az országos agrárkamarára 

vonatkozó fogalmak és szabályozások leírása után utaló módszerrel a területi agrárkamarák 

szabályait (33-46. §) rendeli alkalmazni az országos elnökségre, ügyvezető elnökségre, az ellenőrző 

bizottságra, és az etikai bizottságra. 

 

Az 55. §-hoz 

 

A javaslat az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvényre figyelemmel rendelkezik a 

kamarai szakágazati termékpálya bizottságok létrehozásáról és működtetéséről.  

 

Az 56-58. §-hoz 

 

A javaslat a területi agrárkamara ügyintéző szervezetéhez (41. §) hasonló ügyintéző szervezetet 

hoz létre az országos agrárkamara mellett. A szervezet a főigazgató irányítása alatt látja el 

feladatait, akit egyébként az országos elnökség a javaslatban meghatározottak szerint kamarai 

képviseletre is felhatalmazhat. 

 

Az 59. és 60. §-hoz 

 

A javaslat – a korábbiaktól eltérően – nevesíti az országos agrárkamara mellett működő Állandó 

Választottbíróságot.  

A javaslat nevesíti az Állandó Választottbíróság kizárólagos hatásköreit, valamint rendelkezik az 

Egyezségi Tanácsok működtetéséről, egyéb kérdésekben az Állandó Választottbíróság Eljárási 

Szabályzata az irányadó. 

 

A 61. §-hoz 

 

Az önkormányzatiság alapelvéből kiindulva az agrárkamara elsődleges és minden évben 

tervezhető bevételi forrása a tagdíj. A tagdíj mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezéseket 

a javaslat 15. §-a tartalmazza.  

A szintén a tagok által, a kamarai szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét az országos kamara 

elnöksége az alapszabályban határozza meg. 

A javaslat 16. §-ának (2) – (4) bekezdéseinek megfelelően a jogszabályban megállapított 

közfeladatok ellátásáért a kamara költségvetési díjazásban, valamint támogatásban részesül. A díjak 

és támogatások összege a központi költségvetés részét képezi. 
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A javaslat számol egyéb bevételekkel is, ide tartoznak az önkéntes felajánlások, vagy az eddig 

nem említett egyéb költségvetési támogatások. 

Az agrárkamara gazdálkodását elsősorban a kamara ellenőrző bizottsága, az általa felkért 

könyvvizsgáló (43. §) ellenőrzi, ezen túl a költségvetési támogatások felhasználásáról az országos 

agrárkamara évente köteles beszámolni a miniszternek. 

 

A 62. §-hoz 

 

A javaslat abból indul ki, hogy az agrárkamara non-profit szervezet: gazdasági tevékenységet 

sem közvetlenül, sem közvetve – gazdasági társaság tagjaként vagy részvényeseként – nem 

végezhet. 

Ez alól két kivételt engedélyez a javaslat: a kamara a közfeladatainak ellátása érdekében 

nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, illetve tagja, részvényese lehet gazdasági társaságnak, 

amennyiben felelőssége a vagyoni hozzájárulásának mértékét nem haladja meg (ilyen lehet: betéti 

társaság kültagja, korlátolt felelősségű társaság tagja, illetve nyilvánosan vagy zártkörűen működő 

részvénytársaság részvényese). 

A javaslat továbbá a kamara hitelfelvételének és befektetéseinek is korlátot állít. 

 

A 63. §-hoz 

 

Az agrárkamarák felett kizárólag törvényességi felügyelet érvényesül, melyet a javaslat alapján a 

mindenkori vidékfejlesztésért felelős miniszter gyakorol. 

A miniszter vizsgálata a jogszabálysértések feltárására, illetve a kamara alapszabályának és 

egyéb belső szabályzatainak való megfelelőségre terjedhet ki. A javaslat megfogalmazásából 

kiderül, hogy a miniszter jogsértés gyanúja esetén felhívhatja a kamarát a törvényes működés 

helyreállítására (ezen túlmenően a miniszternek közvetlen beavatkozási lehetősége nincsen), 

amennyiben azonban a törvényesség helyreállítása másképpen nem biztosítható, úgy keresettel 

bírósághoz fordulhat. A javaslat szabályozza a bíróság által meghozható döntéseket is. A 

javaslatban meghatározott eltérésekkel a bírósági eljárásra a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvényt kell megfelelően alkalmazni. 

 

A 64. §-hoz 

 

A miniszteri felügyelet mellett másik külső kontrollként az Állami Számvevőszék bír ellenőrzési 

jogosultsággal, ennek szabályait az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 

tartalmazza. 

 

A 65. §-hoz 

 

A javaslat az intézményes garanciákon túl a tagok által gyakorolt kontrollt is biztosítja. Ennek 

első fóruma a kamara ellenőrző bizottsága – az eddigi szabályozásnak megfelelően a javaslat 

elsősorban a kamarán belüli vitarendezést szorgalmazza -, majd lehetősége van a tagnak bírósághoz 

fordulni. A javaslat az ellenőrző bizottság, valamint a bíróság felé való forduláshoz is jogvesztő 

határidőt rendel. 

Amennyiben egy területi agrárkamara közigazgatási ügyben hozott határozatáról van szó, a 

javaslat e szakaszát a 16. § (5) bekezdésével együtt kell értelmezni. Ott ugyanis a javaslat 

fellebbezési jogot biztosít, mely esetben másodfokú hatóságként az országos kamara jár el. Az 

országos kamara döntése ellen természetesen biztosított az ellenőrző bizottsághoz, illetve a 

bírósághoz való fordulás joga. 
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A 66-78. §-hoz 

 

Az anyagi szabályoknak megfelelően (30-32. §) a javaslat részletesen rendelkezik a területi 

elnökségek megválasztásának eljárási szabályairól, valamint rendelkezik az országos agrárkamara 

megalakulásáról. 

A 79. és 80. §-hoz 

 

A javaslat átmeneti rendelkezései foglalkoznak a jelenlegi és az újjászervezett kamarai rendszer 

jogutódlási kérdéseiről, ennek adó- illetve illetékvonzatáról, a jelenlegi tisztségviselők, illetve 

választottbírók jogutódlást követő jogállásáról. 

A javaslat az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának 

elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2010. évi CXLIV. törvény felhatalmazása alapján 

a miniszter által kinevezett kamarai biztost bízza meg a törvény végrehajtásának felügyeletével. 

 

A 81-85. §-hoz 

 

A javaslat a vegyes és záró rendelkezések között rendelkezik a hatályba lépésről, felhatalmazó, 

valamint más jogszabályt módosító rendelkezéseket tartalmaz.  

A javaslat alapján az országos agrárkamarának legkésőbb 2011. december 1-ig meg kell 

alakulnia és a megalakulással egyidejűleg a jelenleg hatályos, az új agrárkamarai rendszer 

létrehozását elősegítő törvény hatályát veszti. 

 


