Iktatószám: KP-01548-3/2018

5/2018.(II.13.) számú OE határozat
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Települési Agrárgazdasági Bizottságainak 2018. évi
tisztújításáról
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöksége az Alapszabály IV. fejezet
C) 01. pontja, 04. pont a) alpontja, O) 24. pontja szerinti feladatkörében, 2018. február 13.
napján határidős írásbeli szavazásához áttekintette és elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Települési Agrárgazdasági Bizottságainak 2018. évi tisztújítása tárgyában készített
KP-01197-1/2018 iktatószámú előterjesztést, majd 24 igen szavazattal elfogadta (egy
személytől nem érkezett szavazat) és az alábbi határozatot hozta:
5/2018.(II.13.) számú OE határozat1
A 2017. november 3-án megtartásra került Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai választások és
az azt követően 2017. november 23-25 között megtartott alakuló megyei küldöttgyűlések
befolyásolták a települési agrárgazdasági bizottságok vezetőségének mandátumát is tekintettel
arra, hogy az alakuló megyei küldöttgyűlésen megyei elnöki tisztségekre történő új választás
időpontjával megszűntek a korábbi megyei elnöki mandátumok, és ez által ezen a napon szűnt
meg a települési agrárgazdasági bizottságok vezetőségi tagjainak – ideértve a TAB elnököket
is – mandátuma.
Szükséges arról gondoskodni, hogy a települési agrárgazdasági bizottságok vezetőségei
rendelkezésre álljanak, a Kamara Alapszabályában meghatározott települési agrárgazdasági
bizottságok és annak vezetőségeire vonatkozó feladatok ellátása érdekében. Az Alapszabály
IV) Fejezet O) 10. pontja alapján a 2017. évi alakuló megyei küldöttgyűlésen megválasztott
megyei elnöknek kell gondoskodnia arról, hogy a felállított települési agrárgazdasági
bizottságok összehívásra kerüljenek a települési agrárgazdasági bizottságok elnökei és
települési agrárgazdasági bizottságok vezetőségi tagjai megválasztása érdekében.
Jelen határozat a felállított települési agrárgazdasági bizottságok fenti okoknál fogva
szükségessé vált 2018. évi tisztújítására vonatkozóan lett meghozva.

1

Az iktatószámot, a sorszámot és a szavazás eredményét a Főigazgatói Iroda adja meg a határozat elfogadását,
azaz az ülést, vagy írásbeli szavazást követően az Elnöki Kabinet közreműködésével.
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1. Földhasználó fogalmának meghatározása Települési Agrárgazdasági Bizottságnál (a
továbbiakban: TAB) figyelembe vehető telephely kapcsán
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) Alapszabályának IV. O) 01.
pontja rögzíti, hogy mely esetben és hogyan lehet átjelentkeznie a NAK tagjának az egyik
TAB-ból a másikba. Átjelentkezés kapcsán a NAK tag telephelyének van jelentősége. Az
Alapszabály szerint az átjelentkezésre vonatkozó rendelkezés alkalmazása szempontjából
telephelynek kell tekinteni azt a települést, ahol a tag földhasználattal rendelkezik.
Az Alapszabály azonban nem rögzíti, hogy mi minősül földhasználatnak ezen rendelkezés
vonatkozásában.
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7)
bekezdésében rögzített jogszerű földhasználó fogalmát felhasználva, a NAK tagok TAB
tagságának egyértelmű meghatározásához, megfelelő nyilvántartásához, a TAB ülések, az ott
hozott döntések legitimitása érdekében az Országos Elnökség a következő döntést hozza:
A NAK Alapszabály IV. O). 01. pont második albekezdése szerint telephelynek kell tekinteni
azt a települést, ahol a tag földhasználattal rendelkezik, és erről írásban nyilatkozik. A
rendelkezés alkalmazása szempontjából a NAK földhasználattal rendelkezőnek tekinti a
következő sorrend szerint azt a tagját, aki vagy amely a telephelyeként megjelölt településen
található valamely a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld vonatkozásában
a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,
b) a családi gazdaságokról vezetett nyilvántartásba családi gazdálkodóként bejegyzett vagy
családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással rendelkezik és abban családi
gazdálkodóként szerepel,
c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú
földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá - a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve
nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), valamint akit a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a föld
kényszerhasznosítójaként jelöltek ki, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó,
továbbá honvédelmi rendeltetésű terület esetében annak használatára szerződés alapján
jogosult,
d) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159. §-a szerinti használat jogának
jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési szerv
költségvetési szervnek minősülő jogutódja,
e) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat
jogosultjaként bejegyzett,
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f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti esetben az a személy, aki a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett földhasználóval kötött írásbeli megállapodással rendelkezik,
g) az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát meghaladó
mértékű területen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű terület vonatkozásában a
gazdálkodó tulajdonostárs, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem
került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli
megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
h) osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó tulajdonostársnak nem
minősülő személy, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került
bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli
megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
i) az a)-h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,
j) a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági
bizonyítvánnyal rendelkezik.
2. TAB összehívásának sajátos szabályai
A NAK Alapszabályának IV. Fejezet O) 24. pontja szerint, amennyiben az adott településhez
tartozó tagok nagy száma ezt indokolja, a települési agrárgazdasági bizottság az
Alapszabályban foglaltaktól eltérő módon történő összehívásának, illetve ülése megtartásának
sajátos szabályait az Országos Elnökség állapítja meg. Ennek alapján - a TAB ülések
költségkímélő összehívását, gördülékeny lebonyolítását is szem előtt tartva - az Országos
Elnökség a következő döntést hozza:
a) Amennyiben egy adott településen TAB felállításra került és a TAB tagjainak száma a
10 főt meghaladja, akkor a TAB ülésére szóló meghívó kiküldésének minősül annak
helyben szokásos módon (legalább az adott település polgármesteri Hivatalának
hirdetőtábláján), és a NAK internetes portálján való közzététele, továbbá a tagok
tájékoztatása az E-Irodán keresztül a TAB ülésekről.
b) Amennyiben egy adott településen TAB felállításra került és a TAB tagjainak száma
az a) pontban meghatározott létszámot meghaladja, akkor a TAB ülésének
levezetésére az érintett TAB vonatkozásában illetékes NAK megyei elnök, vagy az
általa kijelölt NAK tisztségviselő, NAK munkavállaló jogosult.
c) Amennyiben egy adott településen TAB felállításra került és a TAB tagjainak száma
az a) pontban meghatározott létszámot meghaladja, akkor TAB ülés
jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyre vonatkozó javaslatot
a TAB ülés levezető elnöke jogosult megtenni és a javasolt személyek vonatkozásában
kell szavazást tartani. Amennyiben valamely személy(ek) nem kerül(nek)
megválasztásra, abban az esetben az érintett TAB jelenlévő tagjai az elutasított
személytől eltérő személy(ek)re tehetnek javaslatot, és ezen esetben ezen személy(ek)
vonatkozásában kell szavazást tartani.
d) Amennyiben egy adott településen TAB felállításra került és a TAB tagjainak száma
az a) pontban meghatározott létszámot meghaladja, akkor a TAB elnökének
személyre vonatkozó javaslatot a TAB ülés levezető elnöke jogosult megtenni és a
javasolt személy vonatkozásában kell szavazást tartani. Amennyiben a javasolt

3\7

személy nem kerül megválasztásra, abban az esetben az érintett TAB jelenlévő tagjai
az elutasított személytől eltérő személy(ek)re tehetnek javaslatot, és ezen esetben ezen
személy(ek) vonatkozásában kell szavazást tartani.
e) Amennyiben egy adott településen TAB felállításra került és a TAB tagjainak száma
az a) pontban meghatározott létszámot meghaladja, akkor TAB vezetőségi tagokra
javaslatot a TAB ülés levezető elnöke jogosult megtenni zárt listán és a javasolt lista
vonatkozásában kell szavazást tartani. Amennyiben a javasolt lista nem kerül
elfogadására, abban az esetben az érintett TAB jelenlévő tagjai az elutasított listán
szereplőktől eltérő személyi összetételű zárt listá(ka)t javasolhatnak, és ezen esetben is
a javasolt lista/listák vonatkozásában kell szavazást tartani.
3. TAB ülések megtartásának időpontja
Annak érdekében, hogy a felállított TAB-ok mielőbb összehívásra kerüljenek, és a TAB-ok
vezetőségei rendelkezésre álljanak, a TAB-ok a vezetőségüket megválaszthassák a NAK
Alapszabályban a települési agrárgazdasági bizottságok és annak vezetőségeire vonatkozó
feladatok ellátása érdekében, az Országos Elnökség a következő döntést hozza:
Az Országos Elnökség javasolja a TAB ülések összehívására jogosult NAK megyei
elnököknek, hogy a TAB ülések összehívására 2018. február 15. és 2018. április 30. között
kerüljön sor. Az Országos Elnökség javasolja, hogy az összehívások tekintetében azon TAB
ülések kerüljenek korábbi időpontra összehívásra, amely TAB-ok vezetősége a korábbi
években nagyobb ügyteherrel rendelkezett.
4. TAB ülés megismétlésének időpontja az eredeti ülés határozatképtelensége miatt
A NAK Alapszabályának IV. Fejezet O) 14. pontja szerint, amennyiben a települési
agrárgazdasági bizottság ülésére szóló meghívó ezt tartalmazza, a megismételt ülés a
meghívóban szereplő időpontban és napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. Az Alapszabály azonban nem rögzíti, hogy milyen időpont határozható
meg.
A megismételt TAB ülések összehívása egységes gyakorlatának kialakítása érdekében az
Országos Elnökség a következő döntést hozza:
Az Országos Elnökség javasolja a TAB ülések összehívására jogosult NAK megyei
elnököknek, hogy a TAB ülésre szóló meghívóban kerüljön megfogalmazásra az, hogy
amennyiben a TAB ülése a meghívóban rögzített időpontban a megjelent TAB tagok számára
tekintettel nem lenne határozatképes, akkor az ülés a meghívóban rögzített napirendi
pontokkal a meghívóban rögzített időpontot követő 15 perc múlva kerül megtartásra, azzal,
hogy a megismételt ülés a jelen lévő TAB tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek
minősül.
5. Közös TAB-ok létrehozása
Az Országos Elnökség a TAB-ok munkájának hatékonyabb megszervezése, feladatainak
költségkímélőbb ellátása érdekében a következő döntést hozza:
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Az Országos Elnökség javasolja, hogy azon TAB-ok vonatkozásában, ahol a TAB tagjainak
létszáma a 10 főt nem haladja meg, a NAK Alapszabály IV. Fejezet O) 06. pontja alapján
közös települési agrárgazdasági bizottság felállításának megkísérlésére kerüljön sor más
TAB-(okk)al.
6. TAB vezetőségi tagjainak száma
Az Alapszabály IV. Fejezet O) 09. pontja szerint a TAB vezetőség legalább 3, legfeljebb 15
tagból állhat. Az Országos Elnökség a TAB-ok munkájának hatékonyabb megszervezése,
feladatainak költségkímélőbb ellátása és az eddigi TAB vezetőségi feladatellátással
kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokra is figyelemmel a következő döntést hozza:
Az Országos Elnökség azt javasolja, hogy a TAB elnökén felül további 4 fő TAB vezetőségi
tag kerüljön megválasztásra a TAB-ok vonatkozásában.
7. TAB ülésekkel kapcsolatos NAK tagjegyzék címkezelési eljárása
Az Alapszabály IV. fejezet O) cím 01. pontjának második albekezdése szerint a TAB tagságát
a Kamara ügyintéző szervezete tartja nyilván. A TAB ülések lebonyolításához szükséges
meghatározni, hogy a NAK tagja mely település TAB tagjának minősül. Egy adott település
TAB tagjainak jegyzékét (a továbbiakban: TAB tagjegyzék) a NAK ügyintéző szervezete
tudja összeállítani a NAK tagjegyzékét felhasználva.
A közhiteles nyilvántartásokból adatmigráció útján, illetve több esetben manuális úton a NAK
tagjegyzékbe bekerülő a NAK tagjaira vonatkozó címtípusokra és adatállapotokra tekintettel,
az Alapszabály rendelkezéseinek szem előtt tartása mellett szükségessé vált az Országos
Elnökség döntéshozatala a TAB ülések lebonyolításával kapcsolatos TAB-tagjegyzék
címkezelésének kérdésében, ezért az Országos Elnökség a következő döntést hozza:
a)
Tekintettel arra, hogy bizonyos gazdák esetében a lakóhely és székhely adatai
egyaránt szerepelhetnek a NAK tagjegyzékében, az alábbi prioritás mentén kell figyelembe
venni a címadatokat a TAB tagjegyzék kialakításakor:
egyéni
csak őstermelő
vállalkozó és
őstermelő
őstermelői lakóhely
(NÉBIH-től érkező, közhiteles adat)

csak egyéni
vállalkozó
székhely

Az egyértelmű hozzárendelés érdekében alkalmazandó, hogy a NAK-nál kizárólag
földművesként, illetve kizárólag természetes személyként (pl. önkéntes tag) jogviszonyban
álló személyeknél kizárólag a lakóhely adata, míg gazdálkodó szervezet és gazdálkodó
szervezetnek nem minősülő nem természetes személy esetén a székhely címe vehető
figyelembe.
b)
Amennyiben formátumát, érvényességét tekintve hibásnak bizonyul a tag
lakóhelyének vagy székhelyének adata, és korrekciója helyben, közhiteles nyilvántartás vagy

5\7

egyéb rendelkezésre álló adat alapján elvégezhető, abban az esetben javasoljuk a hibás cím
korrekciójáról való döntés főigazgatói hatáskörbe rendelését.
c)
Azon NAK tagok vonatkozásában, akik tekintetében több a TAB tagjegyzék felállítása
szempontjából releváns adat található a NAK tagjegyzékben, a NAK tagjegyzékben szereplő
címtípusokból felállított következő erősorrend szerinti címadatot kell figyelembe venni:

1.

2.

egyéni
csak őstermelő vállalkozó és
őstermelő
őstermelői lakóhely
(NÉBIH-től érkező, közhiteles
adat)
lakóhely
(FÖMI-től, egyéb szervezettől
származó adat)

3.

csak egyéni
vállalkozó
székhely
lakóhely

székhely

d)
A TAB tagjegyzék felállításának pillanatában rendelkezésre álló a NAK tagra
vonatkozó érvényes címadata kerüljön figyelembe vételre az adott tag adott település TABjához való rendelésnél (TAB tagjegyzék összeállításakor).
e)
Amennyiben időközben a NAK tag lakóhelyében, székhelyében változás áll be, úgy
a címváltozás tényét az aktuális lakóhelye, székhelye, telephelye TAB ülésének helyszínén is
igazolhatja.
f)
A kizárólag külföldi lakóhellyel, székhellyel rendelkező tagok, illetve az érvényes
címmel egyáltalán nem rendelkező tagok nem kerülnek besorolásra a TAB tagjegyzékben,
azonban az e) pontban biztosított módon élhetnek a címváltozás (esetükben új, illetve
érvényes cím) bejelentésének lehetőségével.
8. TAB tagjegyzék összeállítás
Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a TAB tagjegyzék a 2018. február 1-jei állapotnak
megfelelően kerüljön összeállításra azzal, hogy az Országos Elnökség egyúttal rögzíti, hogy
amennyiben a kamarai tag hitelt érdemlően igazolni tudja fennálló kamarai tagságát, úgy a
TAB ülésén teljes joggal részt vehet.
9. Átjelentkezési kérelmek ügykezelése
Az Alapszabály IV. fejezet O) cím 01. pontjának második albekezdése szerint a tag a
tagnyilvántartásban megjelölt lakóhely, székhely szerinti település helyett akkor jogosult egy
másik, de szintén a telephelye szerinti agrárgazdasági bizottság munkájában részt venni, ha
ezen átjelentkezési szándékát a NAK-nál írásban bejelenti.
Az Országos Elnökség az átjelentkezési kérelmek számának TAB tisztújító ülések miatt
várható emelkedésére tekintettel azt a döntést hozza, hogy az írásban benyújtott átjelentkezési
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nyilatkozatokat a NAK ügyintéző szervezetének a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül fel kell dolgoznia, rögzítenie kell a nyilvántartásban.
Felelős:

Valamennyi megyei szervezet elnöke és Darabos Tamás

Határidő: 2018. február 15.
Budapest, 2018. február 13.

Győrffy Balázs
elnök
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