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Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésrő l szóló törvény 28 . § (4) bekezdése alapján - benyújtom az
állam és a gazdálkodók szerz ődéses kapcsolatai javításának szükségességéről szóló
határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatolom.

Budapest, 2017 . február 2 .

Magyar Zoltán
országgyűlési képviselő

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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Az Országgyű lés

. . ./2017. ( ) OGY

határozata

Az állam és a gazdálkodók szerz ődéses kapcsolatai javításának szükségességérő l

Az Országgy űlés – a mezőgazdasági termelők érdekérvényesítő képességének javítás a
érdekében – a következő határozatot hozza:

1 . Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy 2017 . május 31-éig

a) dolgozza ki a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a
termelői és szakmaközi szervezetekről szóló 2015 . évi XCVII. törvény olyan
módosítását, amely előírja, hogy a termelő kérésére a felvásárló, illetve a
feldolgozó köteles legyen biztosítani a kéthetes elszámolás lehetőségét;

b) az a) pont szerinti törvényben írja el ő , hogy a nyerstej értékesítésekor a
szerződésnek vagy meghatározott időszakra szóló, előre rögzített fix árat kell

-tartalmaznia, vagy olyan ármeghatározási mód (árképlet) kerülhessen csak
alkalmazásra, amely a termel ő és feldolgozó (felvásárló) együttes megállapodásá n
alapul; és amennyiben az árképlet lehetővé teszi, a feldolgozónak, illetve a
felvásárlónak a tárgyhó első napján tájékoztatnia kell a termelőt az adott havi
átvételi árról ;

c) teremtse meg az azonnali - online -, termel ői nyomorkövethetőség jogszabályi és
technikai feltételeit, minden esetben biztosítva, hogy a termelő személyesen i s
jelen lehessen a minősítési folyamat különösen a mintavétel és az értékelés során;

d) dolgozza ki nyugat-európai mintára a fizetési fegyelem megsértése esetén
alkalmazandó, elrettentő erejű büntetési tétel bevezetését azzal, hogy a fizetés i
határidők betartását kiemelten kell ellenőrizni, hogy elkerülhetőek legyenek a
tapasztalt visszásságok ;

e) módosítsa az a) pont szerinti törvényt oly módon, hogy a mezőgazdasági
termékek értékesítése esetén a szerződésben kikötött késedelmi kamat minimáli s
nagysága 10% legyen, emellett a gyakorlatban is érvényre kell juttatni azt a
hatályos jogszabályi rendelkezést, ami szerint a termelő és a feldolgozó, illetve a
felvásárló közötti adásvételi szerz ődésnek tartalmaznia kell a késedelmes fizetés
esetére a fizetésre kötelezettnek a pénzforgalmi szolgáltatója részére adott, a
termék ellenértékére és az azután fizetend ő késedelmi kamatra vonatkozó
beszedési megbízás teljesítésére irányuló hozzájárulását, felhatalmazó
nyilatkozatát;

dolgozzon ki olyan szabályozást, amelynek értelmében a NÉBIH-nek kiemelt
figyelmet kell fordítania a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmának ellen őrzésére ,

f)
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mivel ennek be nem tartása egyes közvetlenül beszállított termékeknél direktben ,
más termékeknél pedig közvetve befolyásolja a felvásárlási árakat ;

g) módosítsa oly módon az ÁFA-törvényt, hogy a jelenlegi szabályozássa l
ellentétben_ egyértelműen határozza meg, -mi minősül Közösségen belüli
termékértékesítésnek; szükséges ugyanis, hogy a termel ők és kereskedők
szerződéses kapcsolatiban a felelősségi viszony az ilyen irányú ügyleteknél
tisztázótt legyen.

2. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba.
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Indokolás

A mezőgazdasági termelők érdekérvényesítő képessége az értékteremtési lánc egészé t
tekintve rendkívül alacsony . Ennek következtében kiszolgáltatottságuk igen nagy, különöse n
a gyorsan romló mezőgazdasági termékek vonatkozásában .

A társadalom elvárásainak eleget téve a jogalkotásban is megjelenik a termelők
kiszolgáltatottságának csökkentését célzó szándék, a jogalkotó a gazdasági élet egyé b
területeihez képest mind a piaci szabályozás, mind a szerződéses kapcsolatok vonatkozásában
jelentősen beavatkozik . A fennálló, a szerz ődéses kapcsolatokat szabályozó, fizetési
határidőket megállapító rendelkezések azonban nem nyújtanak elégséges védelmet a termel ők
számára. Részben azért, mert az egyes jogszabályi feltételek idejétmúltak, részben azért, mert
a hatályos előírásokat - megfelelő ellenőrzés és elrettentő mértékű büntetés hiányában - a
gazdasági szereplők a mezőgazdasági termelők kárára nem tartják be .

A közelmúltban több olyan kedvezőtlen gazdasági esemény is történt, ami ismételten felhívt a
a figyelmet a termelők kiszolgáltatottságára. A felvásárlókat, kereskedőt érintő csődök,
felszámolások során jellemzően az ellátási lánc utolsó láncszemei, a termelők váltak a károk
valódi elszenvedőivé .
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