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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZABÓ ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Albizottság! A Fogyasztóvédelmi bizottság Élelmiszer-biztonsági albizottságának üléséről a 
meghívót mindenki megkapta. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egy napirendi 
pontunk van, ez a javaslat a javaslat a zöldség-, gyümölcs-, virág nagybani piacok törvényi 
szabályozására. Ezt a korábbi bizottsági ülésünkön eldöntöttük, illetve egyebek napirendi pont 
a továbblépést illetően.  

Javaslat a zöldség-, gyümölcs-, virág nagybani piacok törvényi szabályozására  

Ha szabad, akkor rátérünk az egyes számú napirendi pontra. (Nincs ellenvetés.)  
Megkérem a törvényjavaslat előkészítőjét és egyben az előadóját, Mágori Józsefnét, 

hogy pár szóban foglalja nekünk össze a jogszabály tartalmát és szándékát illetően a 
gondolatait.  

Mágori Józsefné előterjesztése 

MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A törvénytervezet egy 
elsőolvasat, ami elkészült, arról szól, hogy tulajdonképpen a magyar nagybani piacokon 
helyzetbe szeretnénk hozni az őstermelőket, az időszakosan áruló kistermelőket és a 
mezőgazdasági vállalkozókat. Nagyon sok panasszal éltek felém. Ők az indítványozók. 
Különösen a makói gazdák, akik úgy érzik, hogy hátrányba kerülnek a nagykereskedőkkel 
szemben és az illegálisan a piacon áruló álőstermelőkkel szemben, és a külföldről fehéren-
feketén-szürkén bekerült árukkal szemben.  

Tehát ez a tervezet azért szeretné szabályozni a termelő, kereskedő, szezonális jellegű 
termelőárusítás fogalmát, és azért szeretné szabályozni az elkülönítését a nagykereskedők és 
az őstermelők és ideiglenes vagy szezonálisan áruló mezőgazdaság vállalkozók közt a piacon, 
mert szeretne egy olyan regisztrációt bevezetni, amivel lehetőség szerint a legnagyobb 
mértékben ki tudná szűrni az illegálisan áruló, közkeletű néven neppervilágot, és ezen kívül a 
piac szabályozásban szeretne egy új dolgot bevezetni, amit mi piaci választmánynak 
nevezünk, ami természetesen nem a tulajdonosi körnek a szerepét szeretné átvenni, hanem 
csak és kizárólag a piac működtetésében szeretnének a saját érdekükben – hogy így mondjam 
– beleszólni.  

Folytattam konzultációt a Budapesti és a Dorozsmai Nagybani Piac vezetőivel, 
mondjuk úgy, hogy pontról pontra vettük a tervezetet. Néhány problémájuk van, és örülök 
neki, hogy itt vannak, és az volna majd a normális, hogy a Mikó Zoltán után, aki szövegezte 
ezt a tervezetet, elmondanák az észrevételeiket. Ne én közvetítsek. Bocsássák meg nekem, 
hogy jogi formulákról nem tudok igazán beszélni, a szakmámat illetően nagyon távol állok a 
jogászi szakmától, ezért kértem meg a szakértőmet, a kodifikátort, Mikó Zoltánt, hogy jöjjön 
el, és beszéljen a jogi megközelítésről, és beszéljen az uniós jogharmonizációról, ami már 
benne van a törvényben szakszerűen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha szabad, akkor más sorrendben mennénk. Először 

megkérdezem az albizottság tagjaitól, akik nézték a szabályozás tartalmát, hogy van-e 
kérdésük, véleményük. Parancsolj, Dani! 

Képviselői hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 
leszögezni, hogy egy nagyon fontos területre irányul ez az előterjesztés, magam minden 
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támogatást a frakcióm nevében is tudok nyújtani minden hasonló kezdeményezéshez. 
Egyetlen kérdés fogalmazódott meg bennem, amiben nem látok még teljesen tisztán, 
miszerint a parlament Mezőgazdasági bizottságával, szélesebb körben véve a 
vidékfejlesztéssel, mennyire sikerült összehangolni és egyeztetni ezen előterjesztés részleteit, 
hiszen ott nagyon hasonló célokkal, egészen eltérő indítványok kapcsán, de tényleg nagyon-
nagyon hasonló megfogalmazásokkal találkozhattunk. És az a félelem fogalmazódott meg 
bennem, hogy nehogy sok bába közt elvesszen a gyerek. Biztos vagyok benne, hogy a 
szükséges egyeztetések megtörténtek, csak jó lenne tudni, hogy mi a véleménye erről az 
egészről a parlament Mezőgazdasági bizottságának, hiszen azért itt látjuk, hogy nem 
szigorúan véve csak fogyasztóvédelemről beszélünk e tekintetben, hanem egy sokkal 
szélesebb spektrumú területről. Ez nagyon jó, nagyon jó, hogy foglalkozunk ezzel, tehát a 
négy év nagyon kevés, tényleg konstruktív, és azt hiszem, hogy pártvitákon felül álló 
kérdéséről van szó ebben az esetben, csak tényleg ez esetben az lenne talán a szerencsés, 
hogyha minden érintett kifejtené a véleményét, nehogy a későbbiekben ez problémát 
okozhasson. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen volt egyeztetés az érintett területekkel, mi 

úgy gondoljuk, hogy próbálunk egy kis gyorsabb jogszabály-alkotásban, amennyire belefér a 
parlament aktív munkájába, segíteni, pont a vidékfejlesztési kérdéskörben is. Ha szabad, 
akkor megadnám a szót a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjének, hogy adjon erre a 
kérdésre választ. Nem tudom, ki képviseli a minisztériumot. Parancsoljon!  

 
DR. TÓTH ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

minisztériumban valóban járt a törvénytervezet, és tervezzük is azt, hogy együttműködünk 
annak érdekében, hogy minél jobb szabályozás jelenjen majd meg a nagybani piacok 
szabályozására. Mi is érzékeljük azt, hogy a nagybani piacok működése nem feltétlenül jó, 
így ebben a formában, ahogy van. Ezért üdvözöltük ezt a benyújtott törvényjavaslatot, és 
minden segítséget megadunk a magunk részéről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még valakinek kérdése, 

felvetése. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor azt kérdezem, hogy a nagybani piacok 
képviselői részéről van-e valaki, aki szeretné elmondani a véleményét a szabályozással 
kapcsolatban.  

Hozzászólások 

HÁZI ZOLTÁN (Budapesti Nagybani Piac): Azt gondolom, hogy a céllal mi mint 
működtetők maximálisan egyetértünk. Azt gondolom, hogy a piacnak az átláthatóság és a 
fehérítés egyértelműen célja. 

Ami pár észrevételt tettünk, meg teszünk, az általában a működéssel kapcsolatosan a 
végrehajthatóság érdekében van. Az első rögtön, amit meg szeretnék jegyezni, hogy egy 
dologban biztos, hogy önmagában a törvény nem lesz elegendő. Ez pedig az álőstermelőknek 
a kiszűrése, önmagában a nagybani piaci törvény ezt biztos, hogy nem tudja megoldani. Itt 
szeretném elmondani, hogy jelenleg 99 százalékában a hozzánk értékesítési céllal érkező 
termelőknek megvan nemcsak az őstermelői igazolványuk, hanem az előírt regisztrációs 
számuk is. Tehát maximum egyszer jöhet be a piacra, a második alkalommal már kell hoznia 
legalábbis azt, hogy beadta. Egyébként érezzük itt a szabadságolások idejét, mert egy picit 
lassabban megy a regisztrációs számok bejegyzése, egyre többen vannak szkontóban, akiknek 
majd be kell hozni, hogy bemutassák, addig nem jöhetnek be.  

Az alapvető fő célkitűzés, az egyik az elkülönítés kérdése, ami a tervezet 2. § (2) 
bekezdésében szerepel, gyakorlatilag úgy érezzük, hogy a kiépített nagybani piacoknál azzal 
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maximálisan egyetértünk, hogy elkülönítve legyen a helye a termelői értékesítésnek és a 
nagykereskedelmi értékesítésnek. Azonban, hogy magán a piacon belül külön beléptető 
rendszer legyen, az talán egy picit túlzó és költséges. Továbbá jelenleg a Budapesti Nagybani 
Piacon rendszámfelismerő rendszerrel együtt működik a beléptető rendszerünk, tehát mi meg 
tudjuk adni a hatóságoknak, a NAV-nak, hogy x termelő mikor jött be a piacra értékesítési 
céllal, milyen rendszámú kocsival. Azt, hogy mit hozott, azt nem, mert arra nincs ráhatásunk, 
illetve nincs jogkörünk ezt ellenőrizni. Egyébként itt vetnék fel egy problémát, ami 
egyeztetést igényel, ez pedig az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos. Hiszen a 
videófelvételeket és a rögzítést a gépkocsira, hogy bejött, elméletileg 30 napon belül meg 
kellene semmisítenünk. Közel százkamerás megfigyelő rendszerünk van, de azt meg három 
naponta kellene törölnünk. Ez elég komoly problémát fog felvetni a jövőben.  

Amit kérdeznék inkább, a szezonidőszaki árusítás. Mert van a paradicsomnak egy 
szezonja, a körtének, de a mi piaci zsargonunkban a szezon általában két szezon, aminek 
eltérő az értékesítése. Az egyik a dinnyeárusítás, mert azt folyamatosan kell hogy tudjuk 
biztosítani a piac területén, a másik pedig a fenyőfa-árusítás.  

Az adatszolgáltatási kötelezettségnél szintén a 2. §-ban szerepel, ez számunkra nem 
teljesen világos, hogy milyen adatokat kellene majd nekünk szolgáltatni. Úgy gondolom, 
hogy ezt talán egy picivel lehet, hogy célszerű lenne pontosítani. 

Hogy a termelővel egyedi megállapodást kössünk, és ő előtte bejelentse x nappal, 
hogy jön, megmondom őszintén, ezt úgy érzem, hogy gyakorlati szempontból elég nehezen 
megvalósítható. Hiszen lehet, hogy ő sem tudja, épp jön egy nagy zivatar vagy leégett, 
bármilyen probléma lehet. 

A működési renddel kapcsolatosan, és legyen egy általános üzleti szabályzat vagy egy 
általános megállapodás, én azt gondolom, hogy ezt helyettesítheti, de lehet ezt ugyan ennek 
hívni, de minden nagybani piac rendelkezik piaci szabályzattal, és természetesen azt felül kell 
vizsgálni, és majd a törvény szellemében bizonyos módosításokat végrehajtani.  

Felmerült a választmány kérdése a működéssel és összefüggésben a nyitva tartással. A 
nyitva tartással kapcsolatosan a működés szempontjából ez a bizonyos szezonális értékesítést 
nem venném külön a többitől, hiszen valahol egy többé-kevésbé egységes nyitva tartást kell 
megvalósítani. A nyitva tartási idő megállapítása szokott lenni a legnagyobb gond. Valójában 
ezt direkt a virágpiacosok mondták, náluk is rendkívüli, a távolságtól függően, milyen céllal 
vásárol, milyen mennyiséget értékesít, honnan jön a termelő, ebből nagyon nagy és nagyon 
különböző érdekcsoportok vannak. Mi összeszámoltuk, körülbelül 6-7 érdekcsoport van, aki 
egészen más nyitva tartást szeretne végrehajtani. Ezzel együtt mi valamennyi érdekcsoportot a 
nyitva tartási idő megállapítására meghívjuk. A legutóbbin a szakmaközi szervezet vezetője, 
Szabó úr mellett, a Mártonffy úr is itt volt, úgyhogy láthatja, hogy próbáljuk ezt szélesíteni. 
Ott, amennyiben a választmány megfogalmazásra kerül, a súlyarányoknál el kell dönteni, 
hogy mi a súly. Részvétel, darab, forgalom, értékesítési mennyiséget nem tudunk, tehát ebben 
az esetben ezt mindenképpen célszerű lenne meghatározni. 

Az előbb említettem a termelővel történő egyedi megállapodást, illetve a termelőnek 
és a kereskedőnek a valamilyenfajta szabályozását, hogy mennyi idővel előbb jöjjön be. Ha 
bejött, csak az árusítás végén mehessen el, én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen ésszerű, és 
nem teljesen életszerű, mert nagyon sokan vannak, hogy valamiért el kell menjenek, ha 
ténylegesen az az őstermelő maga is termel, lehet, hogy csak a felét adta el, de úgy gondolja, 
hogy mai napra neki ez is elég, akkor ő bizony szeretne elmenni. Ugyanígy a kereskedőknek, 
hogy csak a nyitás után egy órával mehet el, ezt – azt gondolom – nem tartjuk feltétlenül 
szükségesnek.  

Nagyon fontos lenne a végrehajtás szempontjából is, hogy meg lehessen tenni, a másik 
kérdés, az idő kérdése. A legtöbb technikai kérdés, ami átalakítást igényel a piacon, az két 
dolog lesz. Az egyik nagyker és a termelő elkülönítése. Ez jelentős pénzekbe fog kerülni. 
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Ezek százmilliós nagyságrendek, ezt el kell mondani. A másik kérdés az elkülönítés mellett 
maga a beléptető rendszer. Attól függ, hogy milyen módon történik, milyen módon kell hogy 
megtörténjen ez, és ebből adódóan természetesen az adatszolgáltatás, hogy milyen rendszert 
kell kialakítani, de mindezek, úgy gondolom, hogy megoldhatók. Viszont időben lehet, hogy 
célszerűbb lenne egy kicsivel hosszabb időt meghatározni, mert mindkét piac önkormányzati 
piac, közbeszerzésre ítéltetett természetesen, és éves tervek vannak jóváhagyásra, tehát a 
budapesti piacnak összhangban a főváros költségvetésével és bizonyos igényeivel együtt kell 
végrehajtani. Mert gyakorlatilag a két nagy piac, mert összesen négy működő nagybani piac 
van, ami ennek mondható, abból kettő többségi tulajdonban önkormányzati tulajdon.  

Nagyjából ezeket mondanánk el. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételeket. Nyilván gyakorlati oldalon önök látják 

a jogszabály alkalmazhatóságát. Én két dolgot mondanék vagy javasolnék. Az egyik az 
időtényező alkalmazása. Ebben az esetben könnyen hozzuk meg egy olyan részét a 
jogszabálynak, amivel a bevezetési kötelmet időben kicsit eltoljuk, hogy ez ne jelentsen 
aránytalan terhet. Természetesen nem a piac működését szeretnénk megakadályozni, hanem 
egy folyamatos, hosszú távú, átlátható jó működést szeretnénk. A másik, egyetlen egy 
gondolat vezényel itt valamennyiünket. Ne legyen olyan őstermelő, aki banánt árul, és ne 
legyen olyan őstermelő, aki visszaél azokkal a kereskedelmi jogokkal, amit szabad 
kereskedelemként manapság értelmeznek. Mi a magyar termék és a magyar vidéki, 
mezőgazdasági termék piacra jutását szeretnénk ezzel elősegíteni. Szeretném megkérdezni, 
hogy más piac képviselője szeretne-e szólni, vagy már minden elhangzott. Parancsoljon! 

 
HUBAI IMRE (Flóra Hungária Virágpiac – Felügyelő Bizottság): Jó napot kívánok. 

Termelő vagyok, és a felügyelőbizottság elnöke. Három piacon értékesítem a termékeimet 
egyéni vállalkozóként. A virágpiacok összeültek szintén annak az érdekében, hogy a 
törvénytervezetet megvitassák, és mi úgy érezzük, hogy jó és követendő ez, a 
megvalósításhoz szorítunk, viszont a virágpiacokra nem jellemző ez a probléma. A 
virágpiacok befogadó piacok, és éppen a helyek kiadásával küszködünk. Általában nincsen 
meg az a termelői bázis, ami kellőképpen vonzóvá tudná tenni a piacot. Általában a termelők 
kezdenek anyagilag nehéz helyzetbe kerülni. Luxustermékké kiáltották ki a virágot, és éppen 
ezért az emberek ennek a kiadásaiból igyekszenek lefaragni. Tehát a virágtermelők 
önmagukban is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A piacon kezdenek kiüresedni. Tehát 
elkezdődött egy olyan folyamat, hogy már most több kiadó hely van, mint amennyi 
érdeklődő, és mi úgy érezzük, hogy egyetlen egy termelő sem esik el a lehetőségtől. Én 
magam tavaly novemberben nyitottam a Szegedi Virágpiacon és a Budapesti Virágpiacon is 
egy standot, nagyon könnyű volt a bejutás, tárt karokkal fogadtak, és minden segítséget 
megkaptam annak érdekében, hogy a létező legjobb feltételekkel indulhassak. 

A szabályozásnak egyébként vannak olyan korlátozó elemei, amik olyan tekintetben 
ellehetetlenítenék a piacműködést, hogy gyakorlatilag egy kötelező áru, regisztráció a 
belépésnél, aztán a kilépésnél, minden számláról szinte bizonylatot vagy fénymásolatot 
kellene bemutatni, ami, úgy gondolom termelőként, hogy szinte kivitelezhetetlen. Tehát, 
amikor termelőként bent vagyok a piacon, adok egy számlát a vevőnek, meg adok neki egy 
fénymásolatot, hogy azzal igazolja majd a kilépésnél, hogy mennyi árut vásárolt, én pedig a 
számlatömböm másolatával megyek a kijárathoz, hogy gyakorlatilag az értékesítésnél milyen 
mennyiség fogyott el az áruból. Ez egy kicsit meg fogja nehezíteni a termelők életét, 
függetlenül attól, hogy maga a szándék nagyon jó, de technikai részletekben azért érdemes 
lenne majd a későbbiekben még finomítani független attól, hogy – még egyszer mondom – a 
virágpiacon úgy érzik, hogy ennek a problémafelvetésnek a virágpiacokon nem jött el az 
ideje. Mi befogadó piacként működünk, minden piac befogadó piacként működik, és a 
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termelők mindenhol megkapják a lehetőséget. Még azt szeretném elmondani, hogy van olyan 
termelő, aki nem őstermelőként, hanem egyéni vállalkozóként vagy kft.-ként üzemel, és azzal 
egészíti ki a jövedelmét, hogy mások áruját is forgalmazza. Ez történhet a saját standon, 
történhet az otthoni standon, és lehet, hogy azért vásárol be a piacon termelőként a piacnyitás 
előtt, mert ő is majd árusítani fog. Tehát az ő árubeszerzését is nagyon megnehezítjük ezzel, 
plusz személyzetre lesz szükséges.  

Ugyanakkor a Flóra Hungáriáról tudok a legkonkrétabban nyilatkozni, mert én ott 
vagyok elsősorban tag és a felügyelőbizottságot vezetem. Ott például nagyon nehezen tartom 
elképzelhetőnek, hogy a piac életében egy több százmillió forintos beruházással különítsük el 
a termelőket a kereskedőktől. Éppen az említett okból, hogy van amelyik termelő kereskedik 
is annak érdekében, hogy a jövedelmét ki tudja egészíteni, és a borsos fenntartási költségeket 
és a piacra jutás költségeit némiképpen tudja mérsékelni.  

Ezek az alapvetések is hozzájárulnak ahhoz, hogy mi kérjük a további egyeztetést, és a 
lépcsőzetes bevezetése ennek valamilyen belátható időn belüli bevezetése realizálódik, akkor 
mi javasoljuk, hogy a dísznövény ne szerepeljen benne, mert a dísznövény gyakorlatilag 
dísznövénypiacok nem rendelkeznek ezzel az alapvetéssel mint amit a törvénytervezet céloz 
kijavítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És, ha szabad, megadnám a szót a Dorozsmai Nagybani 

Piac képviselőjének.  
 
PAP RÓBERT ügyvezető igazgató (Dorozsmai Nagybani Piac): Köszönöm szépen. 

Annyival egészíteném ki a Házi úr hozzászólását, hogy gyakorlatilag a 2. §-nál lévő pontokon 
belül nekünk még a helyhiány is megnehezíti a dolgunkat, tehát ezek a gyakorlati életben igen 
nehezen kivitelezhető dolgok lennének. Mellesleg itt a b), a) pontban ez a 30 százalékos, ugye 
a nagybani piac termelői-értékesítési célra elkülönített területének legalább 30 százaléka a 
kereskedési idő kezdete előtt hat órával rendelkezésre áll. Annyit hozzáfűznék, hogy a 
dorozsmai piacon a gyakorlat szerint körülbelül 30 százaléka van kiadva előre a helyeknek, 
tehát ez azt jelenti, hogy a 60-70 százalék rendelkezésre áll jelen pillanatban is. Erről a 
Budapesti Nagybani Piac vezetői tudnának bővebb információt adni, mert náluk ez a szám 
jelentősen magasabb. Tehát erről én nem tudok nyilatkozni, viszont, aki 48 órával előtte 
bejelenti a kereskedési szándékát, én annak nem biztos, hogy tudok helyet biztosítani 48 óra 
múlva. Tehát a gyakorlatban ezeket valahogy finomítani kéne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, megadnám a szót ügyvéd úrnak, hogy 

foglalja össze. Az a kérdésem, hogy ami kérdés felmerült, hogyha a beszámolójában el is 
mondaná, hogy milyen válaszokat lehet erre adni. Köszönöm. 

 
DR. MIKÓ ZOLTÁN: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Albizottság! Én szeretném 

megköszönni a lehetőséget, hogy összefoglalhatom a törvényjavaslatot. Valóban a jogalkotás 
jegyében ez egy első szövegváltozat, és az ember az első szövegváltozatra, első alkalommal 
még büszke, és a végén letagadja, és ez általában így szokott lenni, mert fokozatosan van 
valamihez képest valami. Hogy ez most jó vagy nem jó. De az üres papírról nem lehet 
beszélni, tehát én kérem szépen, hogy ezt a részt próbálják valahogy így csinálni. Én magam 
is látom, hogy vannak benne még szövegezési és egyéb dolgok, de azt hiszem, hogy most 
nem is ez a célja ennek az egésznek.  

Nagyon röviden a közösségi jogi hátterétől annyit szeretnék elmondani, hogy itt 
önmagában az Európai Unió egységes piacára figyelemmel maga a kereskedelmi tevékenység 
gyakorlása gyakorlatilag bejelentéshez kötött. Igazából itt nem a kereskedelmi tevékenység 
van engedélyhez kötve, hanem csak sima bejelentési kötelezettség. Ezért ez a jogszabály, ha 
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megnézzük, a kereskedés helyét szabályozza, az viszont nem probléma. Azt, hogy hol 
történik, fizikailag milyen körülmények között történik az árusítás, ebben a jogalkotónak egy 
széles mérlegelési jogköre van, és tulajdonképpen, amikor a zöldség-gyümölcs és a virág így 
együtt volt, nekem is voltak személyes élményeim. Engedelmükkel, én egyszer kimentem a 
virág nagybani piacra, egyrészt engedély nélkül bemehettem, engedély nélkül vásárolhattam, 
és amit vásároltam engedély nélkül, gond nélkül kihozhattam, számlát nem kértek, és a kutya 
meg nem kérdezett tőlem semmit, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó-e ez a 
rendszer. Tehát ebből következően én hajnali hattól ott voltam, és végignéztem ezt az egészet. 
Ezek után jöttek elő azok, amik itt megfogalmazódtak a paragrafusokban.  

Nagyon röviden, tényleg egy-egy mondatban, hogy a paragrafusok lényege. Igazából 
az 1. § hagyományosan a fogalommeghatározási ügyek. Pontosan azért, hogy egyértelműen 
megnézzük, hogy ki milyen státusban vesz részt ebben a folyamatban, amikor belép egy 
bizonyos területre.  

A 2. § a nagybani piac üzemeltetésére vonatkozó feltételrendszert állapítja meg. Az, 
hogy végül is a jogalkotó, majd az Országgyűlés mely pontokat tart fontosnak, melyiket nem, 
ez végül is a szabad mérlegelése a jogalkotónak. De itt valójában azt kell nézni, és az egész 
jogalkotói szándék abból indult ki, hogy valójában ne keveredjen össze az, aminek nem 
kellene feltétlenül összekeverednie. Sőt, ez elnézést velem szemben kifejezett igényként is 
megfogalmazódott, mert az, aki egyszerre őstermelő és kereskedő, az gyakorlatilag banánt fog 
árulni őstermelői igazolvánnyal, előbb-utóbb. Vagy holland virágot, elnézést, jelesül ez 
például holland jácint volt, amit vásároltam ott számla nélkül. Elnézést, nem APEH vagyok, 
de kivételesen tudom, legalábbis sejtem, miről beszélek.  

A 3. § egy nagyon fontos abból a szempontból, hogy egy nagyon fontos alapelvet 
tisztázni kell. Egy nagybani piac működtetésének két fontos momentuma van. Egyrészt 
magának a piacnak mint instrumentumnak a technikai működtetése, tehát mint épület, 
építmény, tehát ez a dolog egyik része. Ezért fizetnek egyfajta bérleti használati díjat az 
érintettek. De ettől teljesen független, és itt van értelme tulajdonosi érdekeltségről meg 
szótöbbséges határozatokról meg egyebekről beszélni, mert itt tőkéről van szó. De a 
kereskedés rendje, ami gyakorlatilag, hogy mikor lépünk be, mikor nem lépünk be, tehát az 
már független a tulajdonosi hányadoktól. Az, hogy most éppenséggel valaki 18 vagy 32 
százalék részesedéssel rendelkezik egy ingatlanban, az nem ugyanaz, hogy egyébként a 
kereskedés rendjét is 18 vagy 32 vagy 61 százalékban határozza meg. Ezt próbálta ez a 
javaslat kettévenni.  

Most így viszont van egy szerződéses kapcsolatrendszer, és minden körülmények 
között szükségét éreztük annak, hogy bevigyünk egy olyan akciópopulárist, egy közérdekű 
keresetindítási lehetőséget, hogyha véletlenül nem úgy alakulnának ki a kereskedés rendjére 
vagy a beléptetés rendjére vonatkozó szabályok, ahogy kellenének, tehát kell egy fék 
tulajdonképpen a rendszerbe.  

A 4. § a nyilvántartási rendszerről szól. Itt alapvetően a termelők nyilvántartásáról van 
szó, az a termelő, aki saját gazdaságában, saját nevében állítja elő. Ezt mindenképpen 
rögzíteni kell, mert a célcsoport, amit mi támogatni szeretnénk, alapvetően ebbe az irányba 
megy.  

Az 5. szakaszban próbáltuk a kereskedés rendjére vonatkozó alapvető szabályokat 
összefoglalni, és tulajdonképpen itt nagyon fontos momentumnak tartjuk, hogy a kereskedés 
rendjének kialakításában a szakmaközi szervezetek is, meg az agrárkamara is, tehát általában 
a horizontális érdekképviseleti szervek is részt tudjanak venni, mert itt látni kell, 
Magyarországon belül van azért egy integrációs mechanizmus is, és hát gyakorlatilag azoknak 
az érdeke is valamilyen formában artikulálódjon a kereskedési feltételeknél.  

A 6. szakasz szerint pedig a piaci választmánynak ugyan döntési jogot nem adunk, 
nem is lehet adni, mert ebben a rendszerben ez így nem ér össze, de önmagában az, hogy a 
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piaci választmányban a különböző érdekcsoportok össze tudnak jönni, és közösen ki tudnak 
valamit alakítani, és ezt artikulálni tudják. Ez egyébként a kereskedés rendjének mindenhol 
egy sarkalatos pontja. És még egyet szeretnék elmondani, ez azért sarkalatos pont, mert akkor 
ebben a pillanatban el kell dönteni, hogy a piacon akarjuk-e azt, hogy egy meghatározott 
kereskedési időben egyszerre, egy időben legyen ott az áru, mert minden egyes, akár a 
hollandiai vagy akár bármilyen más piacokat nézünk, az a fontos, hogy a kereskedők 
egyszerre találkozzanak az árumennyiséggel, és a termelők is egyszerre legyenek ott, és akkor 
ezek után alakuljon ki egy tisztességes kereskedési tevékenység, és nem pedig az, hogy a 
kereskedési idő utolsó félórájában kötnek üzletet. Megvannak azok a technikák, amelyekkel 
vissza lehet adott esetben élni pro és kontra ezekkel a helyzetekkel. 

A beléptetés, az elkülönítés. Pontosan ez az egyik nagyon lényeges momentuma, mert 
valójában egyvalamit lehet látni, hogy pláne ez a 27 százalékos áfa nagyon csábító, hogy 
valahol valamilyen formában azért az, hogy ki milyen státusban van ott, azért az nem 
mindegy. Kettő: szeretném jelezni, hogy amikor valaki azt mondja, hogy jaj hát én a kis 
jövedelmemet megpróbálom kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy bemegyek egy zsák krumplival 
és kiegészítem egy tonnával. Tehát ez a dolog nagyságrendileg ilyen.  

A másik, ne felejtsük el, hogy ez a tevékenység jogi értelemben már kereskedelmi 
tevékenység, és nem termelői tevékenység, ezt azért egymás között vagyunk, ezt azért látni 
kell. És akkor már azok az illetők, akik így kiegészítik, akkor már a kereskedőre vonatkozó 
szabályok szerint kell hogy eljárjanak, és nem pedig a termelői szabályok szerint, és utána 
összekeverik a két szituációt. Igazából ez itt a probléma, és nem véletlenül. Tudom, hogy 
maga ez a javaslat eléggé komoly érdekcsoportokat és érdekszférákat is érint, de hogyha a 
piacon rendet akarunk tenni ezen a területen, az természetesen a jogalkotó szuverén döntése, 
de valahol ezeket a dolgokat tisztázni kell.  

A kereskedői vásárlás. Azért, ha beviszünk egy árut a piacra, akkor logikus, hogy a 
kereskedőidőben kötessük meg a szerződéseket, és ne pedig a piacon kívül és kereskedési 
időn kívül. Mert nagyon sok esetben adott esetben az is előfordul. Kettő: azért azt már 
nehezen tudja nekem valaki megmondani, hogy a kereskedési idő kezdete után egy órával 
léphet csak ki valaki, hogy emiatt az egy óra miatt valakinek a kereskedési összeomlik. Hát ez 
önmagában a kocsira való felrakás meg bármi egyéb, ennek a technikai lebonyolítása, hát 
ennyi szükségeltetik hozzá, csak itt egy valami a fontos, hogy ne lehessen megcsinálni azt, 
hogy formálisan megkötöm kereskedési időre az üzletet, beviszem papíron a piacra, és majd 
utána, tíz perc múlva kijövök, és készen van az egész. Tehát valahol valamiféle kontrolt ez a 
javaslat így jelenthet.  

Egy jogszabály valamiféle szankció nélkül nem sokat ér. Sokan sokfélét mondtak már 
itt, akár a parlamentben is. A 9. szakasz pedig azt mondja ki, hogy bármilyen gond nélkül, 
bármilyen piacot létesíthet az általános szabályok szerint, de a nagybani piaci elismerést csak 
akkor kaphatja meg, hogyha ennek megfelelően létesíti a nagybani piacot. És amennyiben 
pedig például a vidékfejlesztési programok keretében belül, ez főként majd a ’14 utáni 
programokra lesz érvényes, tehát, hogyha valamelyik vidékfejlesztési célú támogatási 
program azt mondja ki, hogy nagybani piacok támogatása, akkor először valakinek meg kell 
jelennie, hogy vállalom, hogy ezeket a feltételeket teljesítem, és támogatást meg csak erre 
adunk, és nem pedig mindenkinek kontrol, minden egyéb nélkül. 

A 10. szakasz egy eléggé komoly bírság- és szankciórendszert próbál összefoglalni. 
Az egyik oldalról van egy pénzügyi bírságrendszer a dologban, és nagyon fontos, hogy itt 
egyébként van egy másik olyan bírság, hogy az illető ott kereskedik, ahol akar, csak arról a 
piacról, annak a piaci értékesítéséről kitiltható. Tehát ez nem a kereskedelmi tevékenység 
gyakorlásában való akadályozás, hanem azon piacon való kereskedésről. Tehát ilyen 
értelemben nem hiszem, hogy ennek valami gondja lenne a közösségi jogi szabályokkal.  
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Az megint más dolog lenne, hogyha véletlenül a jogalkotó azt írná elő, hogy nem 
folytathat kereskedelmi tevékenységet. Ezt így nem mondhatja.  

A 11. szakasz lényegében ugyanezt tartalmazza.  
A 12. szakasz egy 270 napos átmenetre tesz javaslatot, hogy végül is mire az összes 

szabályzatot elkészítik, mire a technikai és egyéb más ügyeket megcsinálják, akkor arra kell 
legyen idő. A jogalkotó mérlegelése, hogy végül is ez milyen lesz. De mi is éreztük, hogy itt 
azért egy viszonylag hosszabb időtartamra van szükség. 

A 13. szakasz csak egy technikai szabály, hogy a jelenleg hatályos kereskedelmi 
törvény és e törvény között az összhangot meg lehessen teremteni. A 14. § pedig egy olyan 
kötelező klauzula, ami most természetesen úgy van benne, mintha megtörtént volna, de ennek 
kötelező benne lenni. Természetesen ennek az elfogadása, hogyha elkészül egy jogszabály-
tervezet, ennek megvan a kormányzati egyeztetési rendje, hogy hogyan kell ezt az Európai 
Unióval leegyeztetni, és természetesen ez a törvényjavaslat is csak akkor kerülhet majd az 
Országgyűlés elé, amikor ezeket az eljárásokat végigvittük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A következő javaslatom van, mielőtt megadom a szót Mágori képviselő asszonynak. 

Tóth Attila főosztályvezető úrnak átadjuk ezt a jogszabályt. Mind a nagybani piacok és az 
érintett kereskedők oldaláról, mint pedig európai uniós és egyéb oldalról jöhetnek még 
kívánságok ezzel a jogszabállyal kapcsolatban. Az a kérésem, hogy főosztályvezető úr 
koordinálja ezt az egész rendszert, majd ezt követően vinnénk be a Fogyasztóvédelmi 
bizottság ülésére a jogszabály teljes tartamát és tervezetét, tehát még legyen egy egyeztetés 
ebben a kérdéskörben. És akkor megadnám a szót Mágoriné képviselő asszonynak. 

 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Meghallgatva itt a 

panaszokat, csak arról szeretnék beszélni, amivel nem értek egyet, és arról, ami kimaradt.  
A virágpiac működését illetően nem értek egyet a szerepek összecserélésével és annak 

a lehetőségének a meghagyásával. Tehát valaki vagy termelő vagy kereskedő. Én erre élő 
példát látok, ami most nem témája ennek a törvénytervezetnek. A kispiacokon való működés.  

Elmennek a nagybani piacra eladni a krumplit, ha már krumplinál kezdtünk, és 
vesznek tízféle zöldséget, és otthon a kistermelői piacunkon kirakják mind, és árulják. Ott is 
összekeveredik az őstermelés a kereskedelemmel. De a mostani helyzetnél még egy 
veszélyesebb zóna, mert ebből is nagyon sokan élnek. Tehát én azt mondom, hogy a 
törvénytervezetnek mindenképpen tartalmaznia kell a kereskedés és a termelői piac 
különbségét ebből kiiktatjuk, akkor az egésznek nincsen semmi értelme.  

Én eltöltöttem két éjszakát Budapesten a nagybani piacon, figyeltem, hogy mi történik. 
A következő történik: kamionon megérkezik a nagykereskedőhöz bármilyen áru, mivel 
fokhagymában vagyok érintett mint termelő és mint cégtulajdonos, így természetesen azt 
figyeltem a legjobban. Jön egy targonca, leveszi a raklapokat, kihordja az őstermelői piacra a 
komplett x országból érkezett árut. Ott gyors kezek átcsomagolják magyar 
csomagolóanyagba, és nem is nagyon titkolva, csak a piac szélére kihordják a raklapot, meg 
az idegen csomagolóanyagot. Erre van az a bizonyos pont, ami ellen mindenki leginkább 
berzenkedik, hogy itt úgy van, hogy külön beléptetőrendszerrel és egyebekkel kell ellátni, én 
azt mondom, hogy csak úgy elválasztani valamiféle kordonnal, ami nem százmillió forint, 
hogy fizikailag ne lehessen megtenni azt, hogy a nagykereskedők importáruját az őstermelői 
piacra egy targoncával egy óra alatt, a húsz raklapot leosztva szorgos kezek átcsomagolva, 
magyar áruként megjelenítik. Ez erről szól, és én nem értek azzal egyet, hogy ez maradjon ki 
a történetből.  

Emellett kimaradt az önök elmondásából egy olyan kérés, amit hozzám intéztek, 
amikor tárgyaltunk, hogy az illegális kereskedőt és zugárust, ezt majd jogilag kell 
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megfogalmazni, mert én annyira ahhoz nem értek, ez leleplezése, ez minősített eset legyen, és 
ne fordulhasson az elő, hogy ugyanaz az ember másnap ugyanazt műveli ugyanazon a piacon, 
ugyanazoknak a megbízásából. Tehát nincsen semmilyen törvényi konzekvenciája annak, ha 
valaki feketén, áfa fizetése nélkül, számlatartalom nélkül valamit árul, ami nem is magyar 
eredetű, ha az ma valamilyen ellenőrzésen lebukik, nincs semmilyen konzekvenciája, mert 
holnap meg holnapután ugyanott, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a társakkal ugyanazt 
műveli, és ebben az a legnagyobb baj, hogy így az áfát kikerülve rontják a magyar valós 
termelőknek a piaci esélyeit. Sőt, azon kívül, hogy a piaci esélyeit, a megélhetésüket is 
rontják, mert természetesen kizárólag mindig olyan áruk forognak a piacon ilyen módon, ami 
mondjuk kisül, és három nap múlva már beáll a kamion, amiből hiány van. És amikor egy 
kicsit tudna a magyar vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő és nem álkereskedő keresni, vagy 
valami jobb pénzt kapni az árujáért, abban a pillanatban megjelenik a feketeimport, és 
tönkreteszi a piacát.  

Tehát én azért kérem, hogy lehet, hogy százmillióra becsülik ennek a költségét, lehet, 
hogy azt hiszik, hogy egy külön beléptető rendszert, egyebet; én csak annyit kértem, hogy 
szeparálva legyen. Ne legyen a nagykereskedelmi és az őstermelői rész között átjárhatóság. 
Minősíteni kéne ezt az illegális kereskedést ebben a törvényben még, hogy mit tekintünk 
annak, és azon kívül kérem a dr. Tóth Attilát, hogy legyen szíves annak utánajárni, hogy azt a 
kamerarendszer által rögzített és egyébként nagyon értékes adathalmazt hogyan lehetne 
elintézni, hogy ne kelljen 3 nap múlva letörölni. Vagy 30 nap múlva sem. Mert bizonyos 
bűncselekmények, amikor kisülnek, visszapörgethetők, hogy tulajdonképpen mi történt. De 
hogyha a meglévő anyagokat kötelező megsemmisíteni, akkor azzal nem megyünk semmire.  

Egyről nem volt még itt szó, hogy a Budapesti Nagybani Piacon ezt a bizonyos 
kifogásolt dolgot, hogy hány százalékát fenn kell tartani az őstermelőknek úgy oldják meg, 
hogy a pufferparkolót használják erre. Önöktől hallottam, ugye, és utána pedig az értékesítés 
után pénztáron keresztül távozik az, aki ott volt, tehát tulajdonképpen végül regisztrálva lesz 
ugye. Ezt jelenti ez. Tehát ezeknek ilyen alpontoknak kéne lenni, specializálva a pesti 
nagybani piacra, amit nem tud megcsinálni Dorozsma, mert nincs semmilyen lehetősége.  

Köszönöm szépen, hogy ezzel a tervezettel ennyien foglalkoztak, megmondom az 
igazat, nagyon remélem, hogy további egyeztetés után ez az őszi ülésszakban már ma 
parlament elé kerül, mert ezzel nagyon sokat segítenénk azokon a becsületes magyar 
parasztembereken, akik gyümölcsöt-zöldséget árulnak, és küzdenek olyan emberekkel, 
akikkel szemben ők törpének bizonyulnak. És ebben kérem a további együttműködésüket is, 
és még az ezutáni észrevételeiket is. Kérem a Tóth Attilát, hogy keressen bennünket, legyen 
szíves, és a Mikó Zoltán is. Köszönöm az eddigi munkáját, jó lenne, ha úgy alakulna ez, hogy 
minden párt részéről és a termelők és a fenntartók részéről is támogatható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, az előterjesztést is köszönjük, úgy gondolom, nagyon 

megalapozott anyag. Nyilvánvaló, hogy a jogalkotónak az a szándéka, hogy minél 
szigorúbban és minél rendezettebb körülményeket teremtsen. Az, hogy a gyakorlati életben 
mit lehet átfordítani, ennek itt az ideje kialakítani. Nem működőképes vagy olyan szigorú 
rendszert, ami később gondot okoz, nem szeretnénk. 

Azért kértem főosztályvezető urat, hogy az agrárpiaci főosztály fogja át ezt a 
kérdéskört, készítsük elő, és mi az ülésszakra ezt a jogszabályt javaslatként szeretnénk 
bevinni olyan formában, hogy minden szakmai szervezet és az országgyűlési képviselők is 
támogassák a megalkotását. 

Köszönöm Andinak ezt az igen aktív munkát, nyilván ő szakmailag nagyon jól látja a 
dolgot, és segít nekünk tisztán látni ebben a kérdésben. Tehát a határozati javaslatunk az, 
hogy az agrárpiaci főosztály segítségével a jogszabály áttekintésével egy szakmai 
véleményalkotás történjen, és ez az őszi ülésszakra bekerüljön a parlament elé.  
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Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy valamennyi albizottsági tag ezzel a 
javaslattal egyetértett.  

Egyebek 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek mondanivalója. Parancsolj!  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Ötletadóként 

szeretném megjegyezni azt a statisztikai adatot, ami megütötte a fülemet most már jóval több, 
mint fél éve az egyik albizottsági ülésen, amely kimondottan a hazai élelmiszeripari cikkek 
ellenőrzésére vonatkozott, és azon arányszámot párosította, melynek értelmében 
megállapítható, hogy a hazai származású élelmiszereket mennyi több hatósági ellenőrzés, 
vizsgálat érinti, mint a behozott külföldieket. Ez ugye arcátlan, majdnem kétharmad-
egyharmados aránypár volt bizonyos számítások szerint. Nyilvánvaló, hogy itt különféle 
becslések érhetők el. Ezúton is felvetném, hogy az albizottság feladatkörének megfelelően 
legalább éves szinten egyszer foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel, kövesse nyomon azt, 
hallgassa meg az illetékes szervek vezetőit, lehetőleg valóban a vezetőit, ne csak küldötteit, és 
nyilvánvaló, hogy egyfajta cselekvési terv is megfogalmazható lenne arra nézve, hogy hogyan 
lehetne elérni azt, hogy például az elprivatizált labor ne ugyanannak a multinak a 
tulajdonában álljon, akinek a termékét majd vizsgálja. Tehát nagyon lebutítva ezt a 
problémakört kellene feloldani, megakadályozni, és úgy érzem, hogy az összes bizottság 
összes albizottsága közül leginkább ide illik ez a terület. Itt is hangzott el ez az ominózus 
statisztikai adat. Tehát, ha van erre mód, akkor én azt mondom, hogy lépjünk ezen a területen. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mindenképpen, és köszönjük ezt a dolgot. Az látszik, hogy akár a piacszerű 

eszközök szabályozásában, akár más témakörben a fogyasztóvédelmi oldal a non foud, tehát a 
nem élelmiszer jellegűben egész szépen előreléptünk. Az élelmiszeroldalon, ami nekünk 
vidékfejlesztés szempontjából legfontosabb lenne, nem, én úgy gondolom, hogy próbáljuk 
meg fölhozni ezt a témakört. A következő albizottsági ülésen mindenképpen kérünk egy ilyen 
beszámolót akkor.  

Illetve van még egy tartozásunk. Ez az élelmiszer-higiéniával kapcsolatos jogszabály-
szigorítások. Itt az európai kereskedelmi normatívák betartása mellett a magyar termék, a 
magyar mezőgazdaság terméknek a maximális piaci védelme. E a törvény is, amit az előbb 
tárgyaltunk, erről szól. Fejér Andor, parancsolj! 

 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Kedves Jelenlévők! Olyan gyorsan lezárult, és határozathozatalra került a sor, nekem az lenne 
egy észrevételem, mivel itt számos érdekelt fél jelen van ezen az albizottsági ülésen, 
maguknak a nagykereskedőknek a képviselői is, én szeretném felvetni azt a gondolatot, hogy 
kérjünk tőlük javaslatot, hogy ne a törvényalkotó hozza meg azt a szabályozást, ami esetleg 
számukra nem felel meg. Tegyenek ők olyan javaslatot, amelyek szolgálják a piac 
kifehérítését, az őstermelőknek, termelőknek a védelmét, illetve a kereskedők védelmét. 
Kapjunk egy olyan javaslatot, nyilván ők ismerik a legjobban a saját maguk területén a 
kiskapukat, segítsenek nekünk abban, hogy ezeket a kiskapukat a legnagyobb mértékben be 
tudjuk zárni, és akkor nyilvánvaló, hogy a törvényalkotó, mi, akik nem ismerjük annyira az 
önök tevékenységét, nem fogunk esetleg olyan jogszabályt hozni, amely, azt nem mondanám, 
hogy nem esik egybe az érdekeinkkel, de közel állok ahhoz, hogy ezt megfogalmazzam. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Éppen ezért kértem fel a főosztályvezető 
urat, hogy segítsen a szakmai területével és szakértelmével ebben a témakörben, illetve csak 
jelzem, hogy a törvény előterjesztője Mágori Józsefné Andi képviselő asszony, maximálisan 
nyitott erre a kérdésre, mint ahogy a példa is mutatta. Várjuk a javaslatokat, válaszokat, éppen 
azért fogalmaztam úgy, hogy nem szeretnénk hibát elkövetni, jó szabályt és betartható 
szabályt szeretnénk alkotni. (Mágori Józsefné: Működőképest.) Így van.  

Ha nincs további, nagyon szépen köszönöm az aktív együttműködést, és mindenkinek 
szép napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 4 perc) 

 

Szabó Zsolt  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


