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Napirendi javaslat

1. Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2040. szám)

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Általános vita)

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke,
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke és
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz), a bizottság tagja

Balogh József (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Pócs János (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Harangozó Gábor (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Tiffán Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Sáringer-Kenyeres Tamásnak
(Fidesz)
Varga Géza (Jobbik) megérkezéséig Vona Gábornak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.

A napirendtervezetet képviselőtársaim megkapták. Kérdezem, hogy a tervezethez van-
e kérdés, észrevétel. (Magyar Zoltán jelzésére:) Igen.

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Arról szeretnék érdeklődni, hogy miért nem volt
elérhető ez hétvégén a honlapon. (Szabó Rebeka: Péntek délután már elérhető volt.) Szombat,
vasárnap biztosan nem, legalábbis én nem tudtam… (Szabó Rebeka: Én pénteken töltöttem
le.)

ELNÖK: Én erre sajnos nem tudok választ adni, ez leginkább informatikai kérdés
lehet. Mi a benyújtásig tudunk felelni a hozzánk tartozó törvénytervezet további életét
illetően. Erre én nem tudok választ adni. Esetleg a titkárságot megkérdezhetjük, hogy
hétvégén volt-e informatikai probléma. (Horváth Zoltánné: Nem tudunk róla.) Mi sem tudunk
ilyenről, mástól nem hallottunk ilyen jelzést. Elnézést kérünk, hogyha voltak olyanok, akik
rajtunk kívül álló ok miatt ezt nem láthatták.

De most még csak a napirendtervezetnél tartunk. Ha további kérdés, észrevétel nincs
(Senki nem jelentkezik.), akkor a napirendről szavazunk. Ki az, aki elfogadja a jelzett
napirendi pontokat? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint
fogunk haladni.

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/2040. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

Első napirendi pontunk az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló, T/2040.
számon benyújtásra került, általam jegyzett törvénymódosítás, amelynek az általános vitára
alkalmasságáról fogunk ma dönteni. Mint ahogy az ülés előtt jeleztem, Ódor Ferencet kérem
meg, hogy abban az időszakban vezesse az ülést, amíg előadóként ehhez az 1. napirendi
ponthoz hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését dr. Ódor Ferenc, a bizottság tagja veszi át.)

ELNÖK: Akkor átveszem az ülés vezetését, az elnök úrnak mint előterjesztőnek
megadva a szót; kérem szépen, hogy mondja el gondolatait.

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mint ahogy azt képviselőtársaim is
láthatták, és még az ülés megkezdése előtt szóvá is tették, nagy hirtelen került be még egy
törvényjavaslat. Lehet, hogy az időt illetően úgy tűnik, hogy ez hirtelen történt, de maga a
törvényjavaslat régóta érlelődött konkrétan két ok miatt. Az egyik az, hogy közismert, az
elmúlt időszakban mi még ellenzéki, a szocialista frakció részéről pedig kormányzati
pozícióból többen foglalkoztunk azzal, hogy milyen harmonikus kapcsolatot kellene teremteni
az élelmiszert beszállítók és az azt fogadó kereskedő vállalkozások között. Több-kevesebb
siker koronázta akkor a munkánkat, és végül egy többpárti egyetértéssel 2009-ben
elfogadtunk egy törvényt, a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvényt, aminek
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most már közel egy éve. Az ezen egy év alatt szerzett tapasztalatok tükrében úgy láttuk, hogy
további pontosításokra, finomításokra kell hogy sor kerüljön. A törvénytervezet jelentős része
gyakorlatilag ezzel foglalkozik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ellenőrző szervek néhány
esetben olyan szituációval szembesültek, amikor a törvény szellemiségével ellentétben nem
tudták az ellenőrzést olyan mértékben és olyan körülmények között kifejteni, ahogy azt a
törvény előterjesztői annak idején gondolták. Éppen ezért javasoltuk, hogy ezen
pontosításokat fogalmazzuk meg, és segítsük elő az ellenőrző szervek munkáját.

A törvénytervezet másik indokló része az, hogy mint közismert, az ország gazdasági
állapota miatt a kormány több területen úgynevezett válságadót vezetett be, ami egyes
részeiben kiterjed az élelmiszerkereskedelmi vállalkozásokra is. Az elemzők sokszor jelezték
az élet más területére kiterjesztett válságadókkal kapcsolatban, hogy jó lenne, ha ezek az adók
nem kerülnének átterhelésre az alanyokra, itt az élelmiszerkereskedelemnél a beszállítókra,
mondjuk a bankadónál meg magukra az ügyfelekre, az állampolgárokra. Ezt a logikát
akceptálva próbáltunk olyan lépéseket tenni - és ebben a javaslatban is ilyenek találhatóak -,
amelyek megpróbálja fokozottan védeni a beszállítókat az adó áthárításának a lehetőségével
szemben. Hozzáteszem, nagyon komoly belső vita és egyeztetés zajlott arról, hogy ennek
milyen eszközei lehetnek.

Mondhatnám azt is, hogy egy letisztult változatot próbáltam végül is előterjeszteni, de
elhiszem, elfogadom, hogy vannak, akik még radikálisabb lépésekre is elszánták volna
magukat, vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy ez túlzó, a piac szabályozásának egy
nem ildomos eszköze. Én ennek tudatában vállaltam fel ezen megfogalmazott indítvány
benyújtását.

A törvénytervezetben azonban további kiegészítő törvényi módosításokat is jeleztem,
amelyek az agrárgazdaság egyes részeihez kapcsolódnak. Ilyen például a szőlőtermesztésről
és borgazdaságról szóló törvény, amelynek kapcsán az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy a
hazai és az európai uniós jogszabályok nem egészen pontos szinkronitása miatt az ugyan
telepítési jogosultsággal rendelkező, de engedélyt abban a pillanatban nem kérő, a
szőlőtelepítést azonban elvégző gazdálkodóknak az Unió előírja, hogy ki kell szedni,
fizikailag el kell távolítani az így telepített szőlőt, és az újraindított procedúra, jogi, illetve
törvényi procedúra következtében előállt helyzetnek megfelelően telepítheti majd el a szőlőt,
miközben egy igen komoly bírságot is el kell szenvednie. Mi azt gondoljuk, hogy akinek
telepítési jogosultsága van, az egyértelműen egy olyan jog birtokában van, hogy a szándék
nem kérdéses, a telepítést ilyenkor ne hátráltassuk, és ismerve a Magyarországon amúgy is
zuhanó, nagyon nagy mennyiségű szőlőkivágását és a termőterületi veszteségeinket, próbáljuk
megtalálni azt a harmóniát, hogy a kivágással és az újratelepítéssel ne sújtsuk azt, akinek az
esetében egy jogi aktus kimaradt, hanem megfelelő szankcióval sújtva, de az ültetvény
meghagyása mellett állítsuk helyre a jogi rendet.

Két másik területen, a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési intézkedésekhez
kapcsolódó eljárások tekintetében a szakma régi kérése volt, hogy különösen a munkahely-
teremtési célzatú erdészeti munkálatokat vonjuk be a beruházások fogalmi jogkörébe, amivel
gyakorlatilag közösségiforrás-támogatást biztosíthatunk az erdészet ezen területére. Ezt
logikusnak találtuk, úgy gondoltuk, hogy ez itt megtehető. Valamint a negyedik részben, a
Nemzeti Földalapról szóló előterjesztésben, miután a Nemzeti Földalap most közismerten a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került, annak az igazgatása, irányítása, a nyilvántartási
rendszer pontosítása miatt szükségesnek látok egy olyan módosítást, amelyben a vagyon-
nyilvántartási szabályokat pontosítjuk, illetve az ehhez kapcsolódó személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket is egyértelműsítjük. Közismert, hogy itt nagyon nagy
hiányosságokat tárt fel a jelenlegi vezetés, és a hiányosságok egyik alapja, hogy nem voltak
pontosan vezetve az egyes érintettek, bérlők személyi adatai, illetve az adatvédelmi
törvénnyel is párhuzamba kellett hozni ezt az adatkezelési szabályt.
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Én ennyiben szerettem volna összefoglalni az előterjesztést, természetesen a
képviselői kérdések kapcsán kitérhetünk az egyes részletekre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést Font Sándor úrnak, gondolom, a
vita vezetését már ő fogja irányítani.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen; maximum a zárszónál, vagyis a viszonválasznál
adom át újra az ülésvezetést.

Most a kormány képviselőjének adok szót. Köszöntöm Feldman Zsolt helyettes
államtitkár urat és Andréka Tamást.

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A T/2040. irományszámú, egyes agrártárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslattal kapcsolatban kormányálláspontot a benyújtás óta eltelt időszak
rövidsége miatt nem tudok megfogalmazni, ugyanakkor a tárcaálláspont támogató. És azt is el
tudom mondani, hogy bírjuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium írásbeli
egyetértését az itt megfogalmazottakkal. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Akkor rátérhetünk a kérdésekre. (Jelzésre:) Megadom a szót Ficsor Ádámnak.

Kérdések, hozzászólások

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban, talán az is
okozza némely félreérthetőségét ennek a törvényjavaslatnak, hogy valami hihetetlen
rohamtempóban próbálják ezt is ismételten végigzavarni a parlamenten. Nem látom, hogy
bármilyen olyan új információ lett volna, amit ne tudhattunk volna két héttel vagy akár egy
hónappal ezelőtt, hogy ne lehetett volna ezt egy normál tárgyalási rendben, sokkal
kimunkáltabban végiggondolni. Mondom ezt azért, mert a szabályozás alapvető céljával -
hiszen ez akkor egy többpárti javaslat volt, amit ez most próbál korrigálni - nincsen alapvető
és elvi vitánk… (Zaj.)

ELNÖK: Egy kis csendet kérek szépen.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): …, tehát azzal nincsen alapvető és elvi vitánk, de van azért
néhány olyan pont ebben a javaslatban, amely valószínűleg figyelmetlenségből adódik, vagy
ha nem figyelmetlenségből, akkor, azt hiszem, egy jóval nagyobb probléma van, mert
alapvető problémákat okoz a mezőgazdaságban. A legalapvetőbb ilyen kérdés az, hogy az
agrárrendtartási törvény 29. §-át elhagyni javasolja, behoz helyette egy új „beszállító”
definíciót, ami egy abszolút gazdaellenes hozzáállás, hiszen itt a beszállítót leszűkíti arra, aki
a kereskedőláncnak szállít, miközben ezzel szemben az agrárrendtartási törvény az
élelmiszeriparba beszállítókról szól, és a gazdák esetében jellemzően arról van szó, ott is igaz
volt a 30 napos fizetési határidő, ez a törvény ezzel a szabályozással ezt megszünteti.
Tulajdonképpen nagy, százmilliós cégek, mint az üzletláncok és a nagy élelmiszeripari
vállalatok közötti forgalomra vonatkoztatja elsősorban ezt a 30 napot, nem pedig azokról szól,
akiket valóban védeni kellene, a kistermelőkről, akik adott esetben több ezren szállítanak be
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egy-egy feldolgozónak, és ott megszünteti ezt a 30 napos fizetési határidőt, hiszen törli,
törölni javasolja az agrárrendtartási törvény 29. §-át. Biztosak vagyunk abban, és abban
bízunk, hogy ez inkább csak valamilyen technikai figyelmetlenségből vagy félreértésből
adódik, és mindenképpen partnerek lennénk abban, hogy akár bizottsági módosító javaslattal
vagy bármilyen más formában ezt korrigáljuk.

Ezen kívül is van azonban néhány probléma a törvényjavaslattal kapcsolatban. Néhány
ügyben megint azt gondoljuk, hogy nem a helyes oldalra áll ez a törvényjavaslat. Itt
elsősorban arra gondolunk, hogy a saját előállítású termékeknél is behozza az előállítási ár, az
önköltségi ár alatti értékesítés tilalmát. Több probléma van ezzel, és most nem azzal
szeretném kezdeni, hogy ez egy nagyon-nagyon nehezen végrehajtható és utána majd később
behajtható szabály lesz. Itt megint arról van szó, hogy gyakorlatilag megszünteti azt a
lehetőséget, hogy bizonyos áruházláncok nagyon olcsón tudjanak termékeket adni a
fogyasztóknak, nem azok mellé a fogyasztók mellé áll, hanem nyilván azoknak az
áruházaknak vagy boltoknak az érdeke ez, ahol nincsen saját pékség, mert itt gyakorlatilag
erről a termékkörről és erről beszélünk.

Szintén boltra vagy konkrét kereskedőre szabott törvényalkotás és nem a termelők
mellé állás fedezhető fel abban, hogy gyakorlatilag a logisztikai díj tiltásával lehetetlenné
teszi azt, hogy az az egyébként összességében inkább helyes folyamat, amely a beszállítók
életét könnyítette, hogy az áruházláncok logisztikai kapacitást építsenek ki, és a beszállítónak
egy helyre vagy egy vagy két raktárba kelljen beszállítania, ezzel boltra terítési kényszert hoz
ismételten létre, ami a nagy beszállítóknak biztosan kedvez, de nem a kicsiknek.

Mindemellett a törvényjavaslat nagyon sok egyéb szabályozásával egyet tudunk érteni,
és azok támogathatóak. Arra hívnám fel a figyelmet a „beruházás” értelmezés kiterjesztésével
kapcsolatban, hogy ha azt vidékfejlesztési támogatásból kívánják megvalósítani, ami egy
támogatható cél, akkor az programmódosítást is maga után fog vonni, hiszen ez a „beruházás”
definíció az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból lett átemelve, ha jól látom. Végül
az NFA-javaslattal kapcsolatban azt szeretném még indítványozni egy módosítóval, hogy
legyenek nyilvánosak ezek az adatok. Tehát helyes, hogy készüljön el ez a
vagyonnyilvántartás, de lehessen megtudni azt, hogy ki az, aki használja, bérli vagy
bármilyen formában hozzájut ezekhez a földekhez, tehát akkor ez legyen egy nyilvános
adatbázis. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Géza jelentkezett, jól láttam? (Varga
Géza: Igen.) Igen. Majd Szabó Rebeka következik.

VARGA GÉZA (Jobbik): Sok ponton csatlakoznék az előttem szóló Ficsor
képviselőtársamhoz, főleg abban, hogy a sürgősséget megint nem egészen értjük, különös
tekintettel arra, hogy a helyettes államtitkár úr mondja, hogy már meg is történt az egyeztetés
az igazságügyi minisztériummal, tehát ez nyilván azért lett képviselői önálló indítvány ismét,
hogy időt tudjon nyerni a kormány. De ez rendben van, ez egy technikai kérdés, csak nekünk
nehezítette meg a dolgunkat annyiban, hogy ehhez valóban érdemben módosítót tudjunk
beadni, vagy érdemben értékelni tudjuk. A beszállítókra vonatkozóan valóban mi is azt
gondoljuk, hogy ha ez a közvetlen kereskedelmi láncnak történő beszállításra korlátozódik,
akkor az nem éri el azt a célt, ami ennek a szándéka, vagyis hogy a gazdákon segítsünk. Mi is
azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg vagy egy tévedés, vagy pedig módosítható.

Ugyanakkor viszont alapvetően ez pár százalékot tesz ki - ha mondjuk százalékban
akarnánk súlyozni - a véleményünkben, többségében egyetértünk vele, és nagyon
kívánatosnak tartunk egy ilyen értelmű szabályozást. A mi listánkon is, amit körülbelül egy
éve gyűjtünk, hasonló anomáliák és problémák jelentkeztek, mint amelyeket ez a
törvényjavaslat orvosolni hivatott. Mi azonban valóban egy picit továbbmennénk. Nem
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gondoljuk azt, hogy ez feltétlenül radikalizmus, illetve hogy ennek az ellentétjével lehetne
jellemezni, hanem egyszerűen több minden volt a listánkon, ami kimeríti a tisztességtelen
forgalmazói magatartás fogalmát. Ezért ahhoz a bizonyos 3. § (2) bekezdéshez még három
pontot tettünk meg módosító javaslatként, de tartok tőle, hogy ezt nem lesz alkalmunk
megbeszélni a Mezőgazdasági bizottságban, éppen a nagyon szoros ügymenet miatt - de ha
nem így van, az elnök úr esetleg kijavít.

Mi azt a kereskedői magatartást is fontosnak tartottuk szabályozni, amikor a
kereskedőláncnak egy külföldi telephelyű, tehát egy Magyarországon telephellyel nem
rendelkező leányvállalata vásárolja fel a terméket. Itt ugyanarra a típusú áfacsalásra nyílik
módja, mint amiről a gabona esetében mindannyian tudunk, és amit többször tárgyaltunk, ez
más termékek vonatkozásában is probléma. És ez egy másik problémát is magában hord,
nevezetesen amikor ez a Magyarországon telephellyel nem rendelkező leányvállalat viszont
hazaimportálja. Tehát egyszer exportként jelenik meg a magyar gazdának a terméke, majd
utána importként, amikor viszont már nem tudjuk ellenőrizni az árát. Mert itt a beszerzési ár
alatti értékesítést tiltani akarjuk, nagyon helyesen, ugyanakkor ha ezt a vonalat nem
nyilvánítjuk tisztességtelen kereskedői magatartásnak, akkor ezt nem tudjuk megoldani, és ez,
mondom, ugyancsak módot ad az áfacsalásra. Ez az egyik módosítónk, amit egyszerűen egy
további pontban, talán a t) pontban vagy a következő pontban javasoltunk hozzátenni.

Egy másik, ugyanilyen, a tervezetben javasoltakhoz hasonló nagyságrendű probléma
az, amikor a minőségi átvételt később teszi meg a kereskedő. Tehát amikor a termelő beszállít
- és mi is azt gondoljuk, hogy akár a feldolgozó üzembe, akár egy kereskedelmi láncba -,
akkor kellene hogy megtörténjen egy minőségi átvétel, hiszen utána, pár nap múlva a termék
minőségének a romlása vagy bármilyen minőségi kifogás kapcsán már vitatható, hogy a
termelő szállított-e be rosszat, vagy esetleg a feldolgozó üzemben vagy a kereskedelmi lánc
boltjaiban, raktáraiban történt a minőségromlás. Ezért azt is a tisztességtelen forgalmazói
magatartás kategóriájába sorolnánk, ha tehát a termelő felé a minőségi átvétel nem a
beszállításkor, azonnal történne meg.

Egy harmadik dolog, ami kicsit kapcsolódik ehhez, de mégis más, amikor többszörös
minőségi kifogásra hivatkozással listázzák ki a termelőt, legalábbis indokként, éppen azért,
mert itt egy fehér folt van, mert monopolhelyzetben van a kereskedő, illetve kiszolgáltatott
helyzetben van a gazda, amikor ezt a minőségromlást nem tudja ellenőrizni. Ezért egy további
kiegészítésben javasoljuk egy olyan rendszer felállítását, amikor a termelőnek vagy a
beszállítónak joga van akár önmaga által, akár vizsgázott vagy elismert minőségbiztosítási
szakember közbeiktatásával a saját termékének az útját, kezelését, helyzetét, hűtöttségi
állapotát, s a többi, ellenőrizni a láncban, a beszállítás után is, hogy ne történhessen meg az,
hogy 20 nap múlva kap mondjuk egy minőségi kifogást, holott lehet, hogy - nem tudom én - a
hűtőt nem kapcsolták be, vagy kinn hagyták a terméket a melegben, s a többi, nem sorolom.

Alapvetően tehát ezekkel a kiegészítésekkel, módosításokkal jónak tartjuk a
törvényjavaslatot. Nagyon bízom benne, hogy itt a javaslatainkat megint nem ellenzéki, nem
ellenzéki kategóriában bírálja el a tisztelt bizottság, hanem belátjuk azt, hogy ezeket
hozzátéve tökéletesebb tud lenni ez a nagyon szükséges módosító törvényjavaslat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Alapvetően mi is támogatjuk ezt a
törvényjavaslatot, csak az előttem szólókhoz hasonlóan egy kicsit sajnálom, hogy ennyire
rövid idő marad az átgondolására, pláne a módosító javaslatok megtétele kapcsán. Illetve azt
azért egy kicsit nehezményezzük, hogy ha már a beszállítókkal kapcsolatos szabályozás
valóban sürgős és fontos, természetesen a többi, ami ebben benne van, az is fontos, de azért a
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sürgősségét illetően van némi kétségem, és kicsit furcsa szerintem, hogy egybe kell gyúrni az
NFA-adatnyilvántartási szabályozást a szőlőültetéssel meg a beszállítók védelmével, ráadásul
mindet ilyen sürgősen. Ezt nem tartom igazán jónak.

A konkrét vélemény az, hogy a tisztességtelen magatartással kapcsolatos
szabályozásokkal egyetértünk, némi kiegészítést fogunk hozzá tenni. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy végre a szállítás megtörténtétől kezdődjön például a fizetési határidő. Illetve egy
kérdésem lenne az önköltségi ár alatt történő forgalmazás a kereskedő általi saját előállítás
kapcsán, hogy ezt az önköltségi árat hogyan fogják meghatározni, mert szerintem ez felvet
néhány kérdést, vagy ez problémákat okozhat. (Varga Géza: A számvitelből követhető.) Jó,
csak az, hogy… (Gőgös Zoltán: Ne legyél ilyen naiv, Géza!) Nem, ez… Jó, mindegy, a kérdés
elhangzott, és kíváncsi vagyok a válaszra.

Úgyhogy alapvetően ennyit, a részletes véleményünket meg majd a mai általános vita
során fogom kifejteni, de támogatjuk a törvény tárgysorozatba-vételét. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Gőgös Zoltánnak adok
szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy rövid megjegyzés arra nézve, hogy miért nem
szabadna így törvénykezni. A parlament napirendjén a 6. pontban ez van: az Országgyűlés a
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen magatartás tilalmáról szóló törvény módosítása szerepel, most meg
az egyes agrártárgyú törvények módosítását tárgyaljuk. Ez ügyrendileg is elég problémás,
hogy nem annak az általános vitára való alkalmasságát tárgyaljuk egyébként, ami a
parlamentben szerepel, legalábbis a cím szerint. Erre azért kicsit nagyobb figyelmet kellene
ebben a nagy hevületben fordítani, mert komolytalanná válik a történet, ha ezt így csináljuk.
Ebből látszik az, hogy ez nem volt előkészítve, és a történet szerintem többet megérne, de
nem akarom ismételni a kollégáimat, tudom, hogy elmondták, hogy egy kicsit azért több időt
szánhatnánk erre a történetre. Azt is tudom, hogy nem az volt a szándék, hogy a termelői
körrel toljunk ki például 30 nap ügyben, de hogyha ezt a törvényt így elfogadjuk, akkor sajnos
ezt fogjuk tenni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, parancsolj, Pócs János!

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Én úgy gondolom, hogy ez az egyetlenegy mentőöv van, ami a
termelőknek mentőövet jelent. A termelők folyamatosan tönkre voltak téve, ki voltak
zsákmányolva, háttérbe voltak szorítva, és olyan padlóhelyzetbe voltak kényszerítve, amiből
éppen hogy csak meg tudtak élni. Ha úgy gondoljuk, hogy a válságból az egyetlen kiút a belső
fogyasztás fellendítése, akkor ezt a megoldást kell javasolni, és én azt kérem tisztelettel
képviselőtársaimtól, hogy ezt javasolják, és ezt fogadják el. Lehet, hogy gyors, de nem elég
gyors ahhoz képest, amennyire padlón vannak a termelők - jelenleg egészen biztosan ez az
egyetlen lehetőség, hogy ki tudjanak mozdulni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Megadom
a szót a kormány, a tárca képviselőjének, majd átadnám az ülés vezetését Gőgös Zoltánnak,
hogy előterjesztőként reflektáljak.
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Válaszok, reflexiók

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elhangzott néhány
felvetés a törvény koherenciájával kapcsolatban. Először a Ficsor Ádám képviselő úr által
említettekre reagálnék, miszerint az agrárrendtartási törvényben a 30 napos fizetési határidő
kiterjed a termelő-feldolgozó viszonyra is, míg ez a törvény a feldolgozó és a kereskedő
viszonyát szabályozza. Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy az agrárrendtartási törvény
a 30 napos fizetési határidőt úgy szabályozza, hogy erre vonatkozóan a felek között létrejött
szerződésben kell ezt rögzíteni, és azonnali beszedési megbízást, tehát inkasszót kell
biztosítani a szállító részére, hogyha nem történik meg a fizetés a 30 napos határidőn belül. Én
a felvásárlói szerződések vonatkozásában egyetlenegy alkalommal sem találkoztam olyan
szerződéssel, amelyben ez a törvényi rendelkezés betartásra került volna, tehát ez egy olyan
törvényi szabály, amelynek nincsen szankciója, nincs jogkövetkezménye, és nem is tartják be.

A jelenleg az Országgyűlés előtt fekvő törvény alapvetően és kizárólag a feldolgozó és
a kereskedő viszonyát szabályozza, a termelő és a feldolgozó viszonyát nem. Erre
vonatkozóan a minisztérium előkészítő lépéseket tett egy olyan szabályozási koncepció
kidolgozására, amely a láncolat előző elemét, tehát a termelő és a feldolgozó közötti
viszonyrendszert kívánja szabályozni, ez egyelőre előkészítés alatt van. Ez ennek a
törvénynek nem tárgya, tehát ebbe ilyen szabályt nem lehet beiktatni. Ugyanakkor azért látni
kell, hogy ez a 30 napos fizetési határidő a termelő és a feldolgozó között gazdasági
szempontból is életszerűtlen, tehát a felvásárlási szokványok nem így működnek, nem
30 napra, hanem részletre vagy például közraktározási formában meg egészen más
konstrukcióban fizet a felvásárló. Ez tehát egy olyan törvényi szabályozás, amelyet - azon túl,
hogy nem tartalmaz szankciót - soha nem alkalmaztak, és gyakorlatilag gazdaságilag is
életszerűtlen. Mi mindenképpen olyan szabályozást szeretnénk a jövőben törvényi szinten
megjeleníteni, amelynek érdemi garanciatartalma is van, amivel tudnak élni a termelők a
szerződéses kapcsolataikban.

Az önköltségi ár alatti értékesítés problematikája. Először is az önköltségiár-
számításra nézve a számviteli politikában minden vállalkozásnak kötelező erre vonatkozóan
rendelkezéseket megállapítani, tehát ennek a számítási metódusa, illetve az ellenőrzése nem
okozhat technikai problémát. Az önköltségi ár alatti értékesítés nagyon hasonlít a beszerzési
ár alatti értékesítéshez, abból a szempontból, hogy piacromboló hatása van. Ebben az esetben
ugyanis mondjuk a péktermékek esetében például a pékek nem a másik pékkel állnak
versenyviszonyban, hanem gyakorlatilag a kereskedő teljes termékportfóliójának az
előállítóival, hiszen adott esetben mint csalogató terméket hozza forgalomba a kereskedő a
saját előállítású péksüteményt az önköltségi ár alatt, és az így kieső bevételt más termékek
árréséből, profitjából hozza be. Ebben az esetben tehát a pékek mondjuk a mosóporgyártókkal
vagy a tévégyártókkal állnak versenyviszonyban, ami abszolút piacromboló hatású és
versenyellenes. Ennek a törvényi megjelenítése tehát kifejezetten üdvözlendő lépés, ez egy
piactisztító és versenysemlegességet biztosító törvényi rendelkezés.

A következő felmerült kérdés a logisztikai hozzájárulás tiltott körbe történő vonása. Ez
nem jelenti azt, hogy ne nyújthatna kereskedő logisztikai szolgáltatást a beszállító részére, sőt
a már létesített logisztikai központok nyilván továbbra is működni fognak, hiszen ezek óriási
költséggel létesültek, és nemcsak a beszállító, hanem a kereskedő számára is
költségcsökkentést okoz a szinergiák kihasználásával, tehát előnyös a számukra. Kifejezetten
az a módosítás következménye, hogy ez a logisztikai díj beépül a termék nettó árába, ezáltal a
válságadónak a logisztikai díj formájában történő továbbhárítása gyakorlatilag megszűnik.
Ezzel egy kiskapu kerül bezárásra, a nettó ár vonatkozásában ugyanis a kereskedők között
bizonyos mértékű versenyhelyzet van, míg a háttérkondíciók esetében ők monopolhelyzetben
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vannak a beszállítóval szemben, tehát akkora mennyiségű és mértékű háttérkondíciót
állapítanak meg, amekkorát akarnak. Azzal tehát, hogy ez a tiltott körbe kerül, annak a
kizárása történik meg, hogy a válságadó a logisztikai hozzájárulás mértékébe beépülve
kerüljön áthárításra a beszállítók irányába.

A Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával kapcsolatban elhangzott az a
kérés, hogy az adatok kerüljenek nyilvánosságra. Ezek a jelenleg hatályos szöveg szerint is
nyilvános adatok, tehát elvileg ez a kérdéskör most is biztosítva van, bárki számára
nyilvánosan hozzáférhetőek az NFA által kezelt szerződéses adatok.

Varga Géza képviselő úr megjegyzésével kapcsolatban szeretném tájékoztatni a
tisztelt képviselőket, hogy a minisztérium a 2011. év folyamán a törvény gyakorlati
alkalmazásának a tapasztalataival összefüggésben egy konferenciát kíván szervezni, amelyen
valamennyi érintett fél, tehát mind a beszállítók, mind a kereskedők, mind pedig a hatóság
képviselőit meg kívánjuk hívni, és valamennyi érintett, illetve természetesen a
képviselőcsoportok javaslatait is szívesen fogadjuk. Ennek kapcsán egy amolyan revíziót
tartunk a törvény szabályozása, illetve annak alkalmazása fölött, és az így nyert tapasztalatok
alapján tudunk a továbbiak tekintetében állásfoglalást kialakítani.

A képviselő úr által felvetett probléma, mely szerint gyakorlatilag reexport formájában
kijátszható-e a törvény, ezzel kapcsolatban tartalmaz szabályozást a jelenleg hatályos szöveg
is, miszerint a kereskedő fogalmába beletartozik az a gazdálkodó szervezet is, amely a
kereskedő érdekében végzi a tevékenységet. Vagyis bár ez a kiskapu létezik, de annyira nem
tág, mint ahogy azt gondolnánk, tehát a hatóság ezt tudja kezelni - bizonyos mértékig
természetesen. Hogyha ez a reexportláncolat 4-5 szereplős, akkor az már nyilván
követhetetlen a termék vonatkozásában, de ameddig az okiratokból ez a hatóság számára
kiderül - márpedig itt élelmiszerekről van szó, tehát a nyomon követés biztosítása folytán
elvileg végig rendelkezésre kell állniuk a szállítóleveleknek, illetve a számláknak -, a hatóság
ezt a jogalkalmazásban tudja kezelni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök úr!

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Akkor átvettem az ülés vezetését, és előterjesztőként megadom a szót az
elnök úrnak.

Font Sándor (Fidesz)

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elég nagy dilemmákat kellett
feldolgoznunk, hogy - mint említettem - ezt a változatot terjesszük elő. Nagyon széles az a
mozgástér, amelyre példát láttunk az Európai Unió egyes tagországaiban, hogy milyen
lépéseket tettek ugyanezen problémakör tisztázására. Ebben a dilemmában bizony
közrejátszott az, hogy az európai uniós gyakorlatok, az eddigi országok tapasztalatai, a
magyar gyakorlatok és a versenyhatósági lehetőségek, a beszállítók védelme milyen
mozgásteret enged. Ez a dilemma nyújtotta az időt, és talán lehet, hogy egy kényszerhelyzetű
vagy egy utolsó pillanatban benyújtott törvénytervezetről van szó - a fizikai adottságában
igen. De az előkészítő logika ennél sokkal hosszabb volt, mint említettem, gyakorlatilag
onnan indult, amikor már a különadók kivetése megtörtént a parlamenti szabályozás
következtében.

Mint itt képviselőtársaim említették, hogy módosító indítványok fogalmazódtak meg,
ezeknek a megtárgyalására a mai napon lesz lehetőség, ugyan gyorsított körülmények között
várhatóan, attól függ, hogy a parlament hogyan fogadja el a mai nap napirendjét. Gőgös
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Zoltán alelnök úr említette, hogy még a cím sem volt tökéletes. Tisztázzuk: magában a
Házbizottságban sem alakult ki egységes állásfoglalás, tehát minden bizonnyal a házelnök
által előterjesztett napirendi pontok megszavazása fogja majd tisztázni, hogy mely napirendi
pont milyen formában, és melyek esetlegesen a Házszabálytól eltérő formában kerülnek ma
tárgyalásra. Az egyik variáció szerint, amennyiben netán a Házszabálytól való eltéréshez a
parlament négyötödös többsége hozzájárul, akkor a mai napon 15 óra után, a Parlament
épületében bizottsági ülést fogunk tartani a benyújtott módosító indítványok megtárgyalására.
Hogyha ez nem így történik, akkor láthatólag a keddi ülésnapon kerül sor még egy részletes
vitára, és ennek a függvényében kerülhet majd sorra a mi bizottsági ülésünk. A mi
szándékaink szerint tehát a bizottsági ülés tehát nem marad el, bármilyen variáció lesz is.

Az egyes kérdésekre:
Mindannyian, akik hozzászóltak, kifogásolták ellenzéki oldalról a 30 nap módosulását.

Ez valóban egy olyan kérdés, amit jó, ha tisztázunk, hogy ha az agrárrendtartási törvényből
így kikerül, akkor vajon sérül-e a beszállítók érdeke a feldolgozóiparral szemben - mert itt
most ezt a kérdést feszegettük. Sajnos az a gyakorlati tapasztalat, hogy nem sérül, azért, mert
ez eddig sem ért semmit - nagyon nyers, amit most mondok, de ez történt. Mert a 30 napos
fizetési kötelezettség olyan kemény feltételekkel lenne csak érvényesíthető, mint amiről itt a
kormány, a minisztérium képviselője is beszélt, hogy az inkasszó fogalmát is bele kellene
foglalni a szerződésbe. Na most ezt aztán a feldolgozóipar részéről egyetlenegy cég, senki
nem engedte meg, tehát teljesen védtelen volt mind a mai napig a beszállító, annak ellenére,
hogy van egy ilyen tudat a közhiedelemben, hogy 30 napon belül fizetni köteles. Igen, de mi
van, hogyha nem? Kiderült, hogy semmi, sajnálatos módon semmi nincs. Tehát ennek a
problémakörnek a feldolgozása egy teljesen új koncepcióban folyik, hogy azért ez mégse
maradjon így, de úgy gondoltuk, hogy ebben a törvénytervezetben, ahol kőkeményen a
konkrét beszállító és kereskedőlánc kapcsolatot szabályozzuk, jó lenne most már markánsan
megfogalmazni ennek a 30 napos kérdésnek a lényegét, és itt tetten érhetővé tenni a mi
esetünkben. Mert valóban elmarad az a rész, amit Ficsor Ádám vetett fel, és mindannyian
jelezték, hogy az gondot okozhat, de egyelőre semmi hatályos szankciója nincs, hogyha valaki
azt a 30 napot nem tartja be. Ez az egyetlenegy dilemmánk van.

Akkor már nem akartunk továbbmenni, hogy még bonyolítsuk, hogy mi történjen az
egyéb beszállítói körnél a 30 napos határidővel. Hozzáteszem, hogy ha erre van egzakt
megoldása az ellenzéki pártok valamelyikének - erre tettetek utalást -, akkor nézzük meg,
hogy az az indítvány tényleg nem borítja-e fel a jelenleg benyújtott törvénytervezetem
logikáját, és tényleg eléri-e azt a célt, amit most itt képviselőtársaink kifogásoltak, akkor
nézzük meg!

Az önköltségi ár alatti forgalmazást említette meg Szabó Rebeka képviselőtársam és
Ficsor Ádám is. Azt gondoljuk, hogy elég jó mérőszámaink vannak erre. Itt természetesen egy
komoly apparátust fogunk megkérni, a Statisztikai Hivatalt például, akiknek elég jó számaik
vannak. De ugyanígy a kereskedelmi szövetségektől kezdve az egyes termék-előállító
rendszerek országos szövetségéig nagyon egzakt adatokat tudnak nekünk produkálni
általában, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez nem lehet akkora gond. Mondhatnám azt is, hogy
nyissunk bátran e logika felé, és na netán ebben van még olyan hiányosság, amit most nem
látunk, akkor kezdjük el ezt finomítani!

A logisztikai díj kérdése. Ez egy izgalmas dolog. Gyakorlatilag ez az a díj - többek
között -, amiről soha senki meg nem tudja mondani, hogy az tényleg annyi-e. Itt van az egyik
olyan lehetősége a kereskedelmi láncolatoknak, hogy nagyjából annyit mondanak, amennyit
akarnak. Soha senki meg nem tudja mondani, hogy ez mennyi. Hogy van erre neki költsége?
Igen. De álljon meg a menet, ki hozta létre ezt a rendszert? Valakinek érdeke volt, hogy az
országban 40-50-60 helyen legyen áruháztelephelye. Elnézést, erről önmagában nem a
beszállító tehet, hogy valaki így építette fel a rendszerét, és ezt koncentrálta nagy autósztrádák
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melletti depózóhelyekre, és onnan szállítja vissza a terméket, lehet, hogy ugyanabba a faluba,
ahonnan azt felszállították - ez nagyon sokszor előfordult. De valaki így építette fel, így találta
ezt helyesnek. Nem gondolnám, hogy ennek a költségeihez köze lenne a beszállítónak. Így
gondoltuk ezt mi régen is, de a kialakult gyakorlat sajnos nem ezt mutatta.

Itt döntő többségében olyan kérdésekre válaszoltam, amelyeket Ficsor Ádám vetett fel,
de ehhez kapcsolódott több esetben Varga Géza és Szabó Rebeka véleménye is. Varga
Gézának még annyit mondanék, hogy meg fogjuk nézni az általa benyújtott módosító
indítványt, amely további szituációkat próbált meg elemezni, és általa úgy tűnt, hogy olyan
indítványok lehetnek, amelyek ezt a logikát, amelyet megindítottunk, megindítottam, továbbra
is egy helyes út felé vinnék. Hogyha ez koherens és beilleszthető, akkor nézzük meg, hogy
ezek a módosító indítványok valóban ilyenek-e, akár ez a leánycéggel közbeiktatott export,
reexport, import variációk.

Ha jól látom, a magam részéről végigmentem a képviselők által felvetett kérdéseken…
Gőgös Zoltánnak még annyit, hogy mint említettem, az napirendtervezet volt, és még mindig
az, amíg 1 órakor majd nem szavazunk róla. És való igaz, hogy olyan akut és aktuális
témakörben is tettem indítványt módosításra, amely nem közvetlenül a tisztességtelen
forgalmazói magatartásról szóló, hanem a mezőgazdaság egyes területeiről, de azt hiszem,
nem idegen az ilyen helyzetben való törvénymódosítás, mi is láttunk már ilyet, és azt
gondolom, az érintettek viszont sokszor üdvözlik, hogyha valaki felfigyelt arra, hogy egy-egy
problémát meg kell oldani. Tudom, hogy ez nem mindig szerencsés, év vége van, februárban
ülésezik újra a parlament, és én azt gondolom, hogy ne hagyjuk nyitva ezeket az időszakokat
se.

Köszönöm mindazoknak, akik jobbító szándékukat jelezték a törvény támogatásához.

ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) Varga Gézát láttam még jelentkezni.

További hozzászólások

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két felvetésem van. Az
egyik, hogy arra nem kaptam reagálást sem a kormány, sem az előterjesztő elnök úr részéről,
amikor a minőségi kifogással, utólagos minőségi kifogással játszanak a termelővel, a
beszállítóval a kereskedelmi láncok, ezt valahogy kezelni szükséges, és erre reagálást sem
hallottam. A másik pedig az a 30 napos fizetési határidő kapcsán, hogy valójában tudjuk,
hogy ha nem segítünk a gazdáknak, akkor ők nem tudnak a szerződés szintjén egy olyan
pozíciót elérni, amikor ez kezelve van, amikor ezt kezelni tudjuk, tehát a 30 napos fizetési
határidőt. Én azt gondolom, hogy ahogy sok más vonatkozásban megállapítja ez a javaslat a
tisztességtelen forgalmazói magatartás kategóriáját, illetve eseteit, úgy ezt a fizetésihatáridő-
túllépést is ebbe a kategóriába tehetjük, mert ezt - még egyszer hangsúlyozom - az erőfölény
miatt sosem fogja tudni a termelő egyoldalúan, illetve önmagában érvényesíteni. Én tehát azt
gondolom, nem volna probléma ezt betenni ugyanebbe a javaslatba, nem kellene ezzel várni,
mert a célunk az ezzel az egésszel, legalábbis az én olvasatomban, hogy a különadó
kérdésében bezárjuk a kiskapukat, hogy ne tudják áthárítani. Még egyszer mondom, ez az
utólagos minőségi kifogás emelése egy továbbra is nyitva lévő kiskapu, a fizetési határidőnek
a be nem tartása pedig egy másik olyan kiskapu, ahol ha mi törvényi szinten a gazdák mellé
állunk, akkor a kérdés megoldható.
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ELNÖK: (Jelentkezések.) Pócs Jánost látom még jelentkezni.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Amit Varga Géza képviselőtársam mondott, arra
annyit, hogy a nemzetközi élelmiszerkereskedelemben le van írva, hogy a vevő - nemzetközi
piacról beszélünk - 24 órán belül köteles a termelőt, a feladót tájékoztatni a reklamáció
mértékéről, és biztosítani annak a lehetőségét, hogy vagy elfogadja a reklamáció mértékét,
vagy visszaszállítja az árut. A hazai kereskedelemben a 24 óra lehet vitatható, de egyébként
ennek a lehetősége adott, kivéve azt a monopolhelyzetet, amikor a kereskedő azt csinál a
termelővel, amit akar, mert ellenkező esetben kiszorítja a piacról. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A minisztérium képviselőitől kérdezném, hogy magát a
beszállítói fogalmat nem lehet-e úgy igazítani, hogy ez a 30 napos probléma megoldódjon,
vagy mondjuk félünk-e a tejipartól? Mert hogyha nemcsak erre az esetre nevesítjük a
beszállító fogalmát, hogy a kereskedő a másik fél, hanem a beszállító a termelő, aki mondjuk
egy feldolgozó üzembe szállít be, és ha ővele szemben ugyanazt eljátsszák mondjuk a
feldolgozók, mint amit egyébként a feldolgozókkal szemben eljátszanak a kereskedők, akkor
az mennyivel különb dolog? Ugyanis az a nagyon ritka helyzet, hogy a termelő közvetlenül
szállít be a kereskedőnek, ilyen főleg ezen a reláción belül gyakorlatilag nem is nagyon
létezik, hiszen vagy tész-en keresztül megy…, még a zöldség-gyümölcsnél sem létezik,
nagyon-nagyon ritka, hogy közvetlen beszállítás van.

Én erre mondom azt, hogy mi olyan marha sürgős? - és ezt a minisztériumtól
kérdezem. Kinek az érdeke, hogy ez most azonnal át legyen nyomva? Akkor erről beszéljünk!
Mert hogyha van időnk, és nem akarunk nekiugrani ennek a törvénynek, úgy, hogy ez ma
meg legyen szavazva, akkor február közepéig ezeket a kérdéseket - akár a kódex mintájára -
egy felpörgetett egyeztetéssel tisztázni lehet. Ott is kiderült - ott ültetek velem együtt -, hogy
nem az a probléma, nemcsak az a probléma, hogy a végén van a kereskedő, a csúnya
kereskedő, hanem hogy a termelő meg a feldolgozó között is van egy nagyon-nagyon,
időnként nagyon-nagyon tisztességtelen reláció, amit ez a törvény nem old meg. A kódex
ezért lett volna sokkal jobb, és most a kétharmad birtokában, elnök úr, szeretném javasolni,
hogy talán nagyobb hatás van a Versenyhivatal jelenlegi vezetőire, hogy elég egy nyelv is,
amit annak idején a miniszter úr emlegetett egy konferencián, nem kell kettő az Unió
irányába. Hátha újra elő lehetne szedni ezt a kérdést, és mondjuk nem egy végrehajthatatlan
törvénybe erőltetni bizonyos dolgokat, hanem a teljes termékpályát figyelembe véve egy más
megoldást keresni. Mert én azt gondolom, abban sokkal többet be lehetne tenni, egy korrekt
megállapodásba, mint egy törvénybe beleerőltetni, amit még az Unió is nézegethet. Én erre
mondom azt, hogy lehet, hogy ezzel most sok mindent megoldunk, de hogy a problémát nem,
az biztos. És ezért kérdezem előterjesztőként tőled, elnök úr, hogy miért ilyen nagyon sürgős,
hogy miért nem bírja ez ki mondjuk a kora tavaszi törvényalkotásig, egy akár többpárti…
Mindenkinek voltak itt, ahogy én hallottam, normális módosításra ötletei, miért nincs arra idő,
hogy ezt végigcsináljuk, most már, hogy eltelt gyakorlatilag egy fél év vagy háromnegyed év,
és tapasztalatunk is van a másik törvényből. Miért kell ezt ma vagy akár csütörtökön - ha nem
lesz Házszabálytól való eltérés - végigszavazni?

ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden
szeretnék két megjegyzést tenni. Az egyik az, hogy azt gondolom, senki nem vitatja, hogy
azok a gondok, amelyek az asztalon vannak, megoldást igényelnek. Gondolom, ez tiszta.
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Ahhoz, hogy itt változás történjen, azt a szabályozott keretet, azt a szabályozott
feltételrendszert ki kell persze ki kell alakítani, hogy valóban ne gyanakvással méregessük
egymást, hanem a rendszer működőképessé váljon. Ez az előterjesztés ebbe az irányba hat.

A gyorsaság. Az elnök úr indokolta, én nem akarom még egyszer indokolni, csak a
támogatásomról szeretném biztosítani abban az értelemben, csatlakozva a sürgősség mellé,
hogy február 15-én kezdődik a parlament ülése, és nem ez lesz az első lépés az első
ülésnapon, ez egészen bizonyos. Az a meggyőződésem, hogy tökéletes törvényt még egyetlen
parlament sem alkotott. Nem akarok visszamenni az előző időszakokra, de már akkor, a
jogalkotás időszakában jelzett problémákkal is találkozunk, tehát közös feladatunk valahol a
megoldást megtalálni.

Én tisztelettel arra kérek mindenkit, ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy fontoljuk
meg, én akár a bizottsági módosító indítványig el tudnék menni, ha itt néhány kérdésben szót
tudunk érteni, mint ahogy az elnök úr is jelezte. Itt tehát most nem az a kormánypártoknak a
szándéka, hogy mindent erőből átvigyünk, hanem az, hogy feszítő gondjaink vannak.
Idézőjel: tájékoztatásul szeretném közölni, hogy az első nagy integrátor által történt
fedezetvásárlásról ma már jegyzőkönyv van a kezemben, tehát a termelői kört teljes
egészében lehetetlenné teszik. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Nem ehhez tartozik, csak jelezni
szeretném, én a problémát jelezném, a termelők kiszolgáltatottságát, ezért hoztam szóba.
Tehát mindenképp fontos, hogy most lépjünk, aztán a későbbiek során, úgy gondolom, bőven
lesz még módunk arra, hogy a rendszert működőképessé tegyük, és olyan szabályozórendszert
alakítsunk ki, ahol az egyik fél sem tud visszaélni sem az erőfölényével, sem a helyzetével.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Pócs János újra.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, elnézést, hogy szólok, és nem az
elnök úrtól szeretném a válaszadás lehetőségét elvenni, amikor arra reagálok, amit Gőgös
képviselőtársam öntől kérdezett, hogy miért ilyen fontos. Mindössze gyakorló termelőként
szeretném megjegyezni és kiemelni azt, hogy az élelmiszertermelésben részt vevő termelők
ilyenkor meg januárban döntenek arról, hogy hogyan tovább. Tehát ha februárban,
márciusban vagy áprilisban kerül ez a Ház asztalára, akkor egy évet vesztettünk. Érzik a
termelők annak a biztonságát, hogy termelhetnek, és nem lesznek kiszolgáltatott helyzetben,
termelhetnek, mert érvényesülni tudnak, vagy nem, e felett a gazdák most döntenek, és nekik
most kell egy bátorítást adni. Köszönöm. (Gőgös Zoltán: De nekik rosszabb lesz!) Nem lesz
rosszabb, dehogy lesz rosszabb! Elnézést.

ELNÖK: A minisztérium képviselőjének adok szót.

Reflexiók

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Varga Géza képviselő úrnak az utólagos minőségi kifogással összefüggő kérdésére
mondanám, hogy tartalmazza a szabályozás, hogy birtokbavételtől ketyeg az idő, tehát a
kereskedő, ha átvette, birtokba vette a terméket, az árut, utána ilyen típusú minőségi
kifogással már nem élhet. Ilyen szempontból tehát én azt gondolom, hogy ez rendezve van
pillanatnyilag ebben a törvényben. (Varga Géza: A gyakorlatban!) A gyakorlat ez, én csak azt
mondom, hogy a szabályozási oldalról megvan a lába annak, hogy ez ellen fel lehessen lépni,
illetve hogy ez egy kvázi tiltott magatartásnak minősüljön.
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Ami a termelő-feldolgozó viszonyban a 30 napot illeti, a főosztályvezető-helyettes úr
említette ezt a kérdést, és az elnök úr is kifejtette ezzel kapcsolatban az álláspontját. Ez
személyes álláspontom szerint egy valóban nagyon kényes és érzékeny téma, és valóban
nagyon nehéz az a szituáció, hogy az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényben van egy olyan
rendelkezés, amely valóban ellentmond a mezőgazdasági tevékenység gyakorlatának,
gyakorlati érvényesíthetősége nincsen. Ugyanakkor ahogy azt korábban is mondtuk, akár
most, a bizottsági ülés után is tudunk és hajlandóak vagyunk konzultálni azzal kapcsolatban,
hogy azon túlmenően, amit az előbb, a bizottsági ülés egy korábbi szakaszában mondtunk,
hogy mi szeretnénk kicsit globálisabban, mélyebb összefüggésekben a termelő-feldolgozó
viszonnyal foglalkozni, ami egyébként nem lehet tárgya ennek a törvénynek, mert alapvetően
a teljes filozófiáját és szabályozási tartalmát borítaná, tehát akár a következő negyedévben az
ezzel kapcsolatos munkában, vagy akár most, a bizottsági ülés után nyitottak vagyunk arra,
hogy erről beszéljünk, hogy vajon mit gondolunk arról, hogyan lehet ezt érdemben kezelni.
Hiszen azt látjuk és tudjuk, hogy kereskedő és beszállító viszonyában ez egy jól megfogható,
szabályozásilag könnyen, viszonylag könnyen kezelhető kérdés. Ugyanakkor az itt ülők
mindegyike tisztában van azzal, hogy a magyar mezőgazdaság különböző termékpályáin
hogyan és miként néznek ki a finanszírozási ciklusok, a terményfelvásárlási ciklusok,
mindegyiknek más és más sajátossága van, és én úgy gondolom, hogy az a keretszabály,
amely jelenleg, még a mai napon ebben az agrárpiaci rendtartási törvényben van,
mindenképpen korszerűsítésre, mindenképpen felújításra szorul, mert látjuk azt, hogy ez így,
ebben a formában valamiféle szimbolikus értékkel lehet, hogy bír, de gyakorlati, megfogható
előnyt a magyar gazdálkodó számára nem jelent. Tehát ebben, mint mondom - ismételni
fogom magam - akár most, a következő fél órában, akár a következő hónapban, héten állunk
rendelkezésre, hogy ezt átbeszéljük, és megpróbáljuk kitalálni, hogy szakmailag és jogilag jól
megfogható módon hogyan tudjuk kezelni a kérdést. Köszönöm.

ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adom át az ülés vezetését, néhány mondatot szeretnék
mondani zárszóként.

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak.

Font Sándor (Fidesz)

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Amit Varga Géza képviselőtársunk
felvetett, a minőségi kifogások ellenőrzése egy izgalmas téma, de tartok tőle, hogy akkor
végig kellene vinni a filozófiáját, hogy ki az, aki úgynevezett supervisorként, főellenőrként a
beszállító oldalán még megjelenhet. Valószínű tehát, hogy el kell menni odáig, hogy létre
kellene hozni a felek által elfogadható választhatósági listát, egy menüt, hogy az azon
található minőségi ellenőrök jelenlétében történjen meg - például, én csak egy variációt
mondtam. Mert az valószínűleg nem állná ki mindenben az alkotmányosság és egyebek
próbáját, ha törvényi erővel azt mondanánk, hogy a termelő odahoz egy bármilyen minőségi
ellenőrt, és annak a véleményét kell majd elfogadni a fogadó oldaláról, a kereskedő oldaláról.
Ez tehát így önmagában biztosan nem állja ki az egyenlő jogú elvűség próbáját, tehát akkor
ezt fel kell építeni, hogy rendben, vitás eseteknél milyen rendszerben lehet majd a közös
ellenőrzést megtartani, hogy tényleg nehogy valami erőfölénnyel való visszaélés legyen,
netán hogy túlrendelte magát a kereskedő, aztán rájött, hogy hoppá, ez most nem kell, és ezért
minőségi kifogást tesz, és visszaszámláztat és visszaszállíttat - mert láttunk már ilyet is.
Ezeket a szituációkat viszont tényleg ki kellene szűrni. Ez tehát egy sokkal bonyolultabb
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témakör, mint hogy ezt így egy mondatban rendezzük. Akkor fel kell építeni ennek a közös
ellenőrizhetőségi rendszerét.

Az időpontra újra visszatérve bizonyára észrevették képviselőtársaim, hogy február 1-
jei a törvény hatálybaléptetése, pont azért, mert több oldalról érkezett logikai kifogás és
vélekedés, hogy január 1-jén szabad-e ezt életbe léptetni. Úgy döntöttem, döntöttünk és
döntöttem, hogy nem szabad, többféle kifogás is érkezett emiatt, és ezért a sürgősség. Ahogy
Pócs János is elmondta, a szerződések nagy része most zajlik, vagy már meg is köttetett, és
körülbelül a törvény megszületésével fogja látni minden érintett fél, hogy mi fog történni
február 1-je után. Itt lesz egy, szűk másfél hónap arra, hogy minden érintett fél megpróbáljon
alkalmazkodni az új törvényi feltételekhez, és ezt egyelőre nem szeretnénk átvinni a
következő évre. Lehet, hogy lesz olyan indok, amely miatt a következő fél évben akár a teljes
kódex gondolata újra előjöhet, amit Gőgös Zoltán mond - bár én nem látom, hogy a
kétharmad ebben segít vagy nem segít… (Gőgös Zoltán: Dehogynem!) Képviselőtársam, nem
ez volt a probléma… (Gőgös Zoltán közbeszól.) …, nem az volt a probléma az elmúlt
időszakban sem, hogy az akkori kormánypártnak nem volt kétharmada, magunk között is
tudjuk, hogy nem ez volt a probléma annál a kódexnél, a bukásánál. (Gőgös Zoltán: Változtak
a kirúgási feltételek a közszférában.) Örömmel vesszük, hogyha többpárti egyetértéssel
tudunk esetleg újra nekifutni. Én azt javasoltam, és ezt Dacian Cioloşnak is említettem, hogy
egy európai uniós szintű etikai kódexet, magatartási kódexet kell kidolgozni, és akkor
mindenki tudja az egész Európai Unióban, hogy ez a szabály a kereskedő és a beszállító
között, és akkor nincs hova ugrabugrálni meg menekülni, meg nem lehet kihasználni a
kiskaput, hogy ha az egyik országban szigorúak, akkor gyorsan átmegyek a másik országba,
és onnan, az ott lévő leánycégemen keresztül fogok majd beszállíttatni ide, mert itt túl
szigorúan veszik a beszállítók védelmét. Ezért mondtam, hogy sokkal nagyobb léptékű ez a
probléma, de nekifuthatunk. Most egyelőre csak a 2009-es, a tisztességtelen forgalmazói
magatartásról szóló törvény finomítására mertünk, mertem vállalkozni.

ELNÖK: Visszaadom a szót.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm, visszaveszem az ülés vezetését. Elérkeztünk a szavazáshoz.
Rendkívüli ülésszakban vagyunk, a Házszabály ekkor nem írja elő a tárgysorozatba-

vételt, így az általános vitára való alkalmasságról fogunk rögtön dönteni. Ezért kérdezem, ki
az, aki egyetért azzal, hogy e törvénytervezet általános vitára alkalmas. Aki igen, az
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Az MSZP részéről 3 nemleges szavazat lesz, ugye?
(Gőgös Zoltán: Nem.) Bocsánat, tartózkodás vagy nemleges lesz…? …Akkor végigviszem a
szavazást, és utána jelentem be az eredményt. Ki az, aki nemmel szavaz ebben a kérdésben?
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Tehát 18 igen
szavazat és 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a
törvénytervezetet.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

Többségi és a kisebbségi véleményt előadót fogok kérni. Pócs Jánost kérdezem, hogy
a többségi véleményt tolmácsolná-e. (Pócs János: Igen.) Őt javaslom. A kisebbségi
véleményt ki ismerteti? (Jelzésre:) Ficsor Ádám. A két előadó személyével ki ért egyet? Aki
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk őket.
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Kérem szépen majd a bizottsági tagjainkat, hogy amennyiben megtudjuk, hogy a
Parlamentben hol és mikor kell rendkívüli ülést tartani, legyenek készenlétben, időben
megpróbáljuk jelezni.

(Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy nem
voltam itt a kezdéskor. Az egyebekben szeretnék nagyon röviden szólni valamiről.

ELNÖK: Akkor az első napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a minisztérium
képviseletét.

Egyebek

Rátérünk az egyebek napirendi pontra. Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Az egyebekben azt szeretném kérni tisztelt bizottsági
képviselőtársaimtól, hogy fontoljunk meg bizottsági javaslatként egy olyan témát, amely a
termelők kiszolgáltatottságát csökkentené ismét a szolgáltatókkal - itt a gáz- és
áramszolgáltatókra gondolok - szemben. Nevezetesen ők az alapdíjban… Tudjuk, hogy van,
aki mondjuk szárítóüzemet működtet vagy akár öntözőberendezést használ, s a többi, tehát
van egy csomó olyan szezonális fogyasztása egy gazdaságnak, ami csak szezonálisan
működik, ennek ellenére a szolgáltatók végig a csúcsra járatott alapdíjat számolják fel. Azt
hiszem, ez annyira közös probléma, ugyanaz a kategória, mint a széles nyomtávú járművek
meg hasonlók ügye, a fejlesztési minisztériumra tartozik amúgy, de szerintem ha a bizottság
itt egy egységes álláspontot fogalmazna meg bizottsági javaslatként a szabadság után vagy az
új, a tavaszi ülésszakon, az jó lenne. Azért gondoltam most, az egyebekben felvetni ezt, hogy
egyáltalán meghőmérőzzük magunkat, hogy ezt hogy látják képviselőtársaim, és akkor ebben
elő lehetne készíteni egy bizottsági módosító javaslatot.

Arról van itt szó, hogy ha megnézzük, a különböző tagállamokban a közös
agrárpolitika annyi támogatási lehetőséget ad, amennyit ad, attól nem lehet eltérni, ezt
nagyítóval nézik. De nagyon sok országban látjuk, hogy ezt a bizonyos patriotizmust vagy a
protekcionizmus kategóriáját más módon próbálják megoldani, és ez tipikusan egy olyan
elem, amellyel az ország úgy tudja támogatni a gazdáit, hogy közben nem sérti a közös
agrárpolitikát, nem sért közösségi elveket. Ezt szerettem volna felvetni, és arra kérem az
elnök urat, hogy erre adjon egy reflektálást, hogy esetleg bizottsági javaslatként… Mert
tudom, hogy ellenzéki javaslatként esélye nem volna egy ilyen módosításnak, meg talán ez
tényleg tipikusan bizottsági egységet kívánó dolog lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A magunk részéről is van egy ilyen gondolkodás, tehát szívesen veszem a
Jobbik képviselőjének egy indító előterjesztését, és nézzük meg, hogy ez végigvihető-e úgy,
hogy nem sért uniós szabályokat, kereskedelmi és egyéb más szabályt, hogy elérjük azt a célt,
amelyet az indítványában jelzett, az gazdák védelmét és a nem mindig ideális gáz- és egyéb,
energiaszolgáltatási díjak rendezését.

(Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Egy kérdést szeretnék majd intézni a fejlesztési miniszter
úrhoz, amire nyilván az államtitkár úr fog válaszolni. Én azt szeretném, hogyha ezt a választ
már inputként a bizottság bevenné, figyelembe venné. A fejlesztési minisztériumnak nyilván
lesz egy álláspontja, a kérdést időben leadtam, tehát erre kapunk egy választ, és attól függően,
hogy milyen lesz arra a válasz… Én ezt egy első lépésnek szántam, hogy legyen egy
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minisztériumi állásfoglalásunk vagy véleményünk, és azt akkor a bizottság esetleges közös
javaslatába be tudjuk építeni.

ELNÖK: (Jelzésre:) A minisztérium képviselője jelzi, hogy ehhez hozzá szeretne
szólni. Megadom a szót Feldman Zsoltnak.

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Engedjék meg,
hogy szóbeli kiegészítésképpen annyit mondja, hogy erre a kérdésre a vonatkozó MSZM-es
végrehajtási rendelet módosításra került, és az hatályba is lépett visszamenőlegesen november
1-jével. Tehát november és december hónapban a földgázvételezésnél az eddigi 0 fok helyett
mínusz 5 fok szerepel a vonatkozó végrehajtási rendeletben, tehát olcsóbb a földgáz jelen
pillanatban a terményszárításhoz. Átmenetileg, 2010 év végéig ezt sikerült elérni. Ez egy
rendeletmódosítást igényel, amit most átmenetileg kaptunk meg. Tehát a terményszárítás
magasabb költségeit ilyen módon sikerült most erre az évre visszább venni. Ezt csak
tájékoztatásképp mondom. Megjelent, és tudomásom szerint hatályba is lépett a vonatkozó
rendeletmódosítás. (Gőgös Zoltán: Decemberig nem elég!)

ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egy gondolat. Itt most mi egy éves rendelkezésre
állási díj ügyében is szót kívánunk emelni, magyarul arról van szó, hogy ha egy hónapig
használom én az energiát, akkor a teljes évre vonatkoztatott rendelkezésre állási díjat,
rendelkezésre tartási díjat miért kell megfizetni - ez a fő üzenet, ez a fő gondunk. De azt
gondolom, hogy ebben még további egyeztetés lehet indokolt, és remélem, hogy sikerül is. Ez
egy nagyon régi keletű, nagyon neuralgikus pont, amely nagyon átgondolt, nagyon megfontolt
és összehangolt lépéseket igényel, de a vidék szempontjából meghatározó. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom.

Köszönöm szépen, az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Dr. Ódor Ferenc
a bizottság tagja
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