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Napirendi javaslat

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

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

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
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor 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)

Helyettesítési megbízást adott

Balogh József (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz) megérkezéséig Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Vona Gábor (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 48 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait mai második ülésünk alkalmával.
Köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm a munkánkat figyelemmel kísérő

jelen lévő személyzetet.

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2040. szám)
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

A napirendi pontok tekintetében egyben állapodtunk meg délelőtt, ez a módosító
indítványok megvitatása, amely az egyes agrártárgyú törvények módosításához érkezett.
Érkezett is ilyen. Gőgös Zoltán alelnök úrral abban maradtunk, hogy átadom az ülés vezetését
az ő részére, mivel előterjesztőként nekem is majd itt nyilatkoznom kell az egyes benyújtott
módosító indítványokkal kapcsolatosan.

(Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.)

ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, sorban vannak a módosító javaslatok. Akkor az
első módosító javaslat a 3. számú, a 40/3. számon a Varga Géza által benyújtott módosító
javaslat. Az előterjesztőnél van belőle, gondolom, a kormány képviselőjénél is van belőle.
Akkor kérdezem először az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom, és megjegyzem, hogy több olyan
módosító indítvány érkezett, amely az általam kezdeményezett módosításokon mélyebben
túlterjeszkedik, ezért több esetben majd fogom kérni Andréka Tamás főosztályvezető-
helyettes úrnak a jogszabályhelyi kifogásait és annak a megjelölését.

Szeretném jelezni képviselőtársamnak, Varga Gézának, szeretnénk, hogy az itt
felvetett probléma - mint ahogy a délelőtti ülésünkön is ezt megbeszéltük - és még néhány
probléma kapcsán minden bizonnyal a tavasszal sorra kerülő ezen törvény és még
hozzákapcsolódó törvények áttekintése alkalmával ezek az információk beépítésre
kerülnének. Megjegyzem, hogy ez a felvetett módosító indítvány nem normaszövegszerű,
tehát így jogszabályi helyre beilleszteni ezt nem lehet, mert hiszen nem lenne, aki ezt
jogszabályi értelmezéssel - netán eljáró hatóság vagy bíróság - értelmezni tudná. Tehát ezért
is egyelőre azt kell mondanom, hogy nem támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor megkérném a kormány álláspontját, elsősorban a
házszabályszerűségről, ami azt jelenti, hogy beilleszthető-e ebbe a módosítócsomagba.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, alelnök
úr. A minisztérium álláspontját tudom csak képviselni, mivel kormánydöntés ezekről a
módosításokról még nem született. A minisztérium nem támogatja a módosító javaslatot. A
házszabályszerűségét tekintve ez házszabályszerűnek tekinthető véleményünk szerint, ugyanis
már megnyitott paragrafushoz csatlakozik, ugyanakkor az elnök úr által említett probléma
fennáll, tehát a megfogalmazása nem tekinthető normaszövegszerűnek. Tehát mint felvetést
köszönjük szépen, ahogyan azt az elnök úr is említette, illetve délelőtt szó volt róla, hogy
amikor majd 2011. év első felében áttekintjük a törvény alkalmazásának a tapasztalatait,
akkor várunk és köszönjük szépen a különböző irányból érkező észrevételeket, felvetéseket,



6

akkor ezeket át tudjuk tekinteni, mint felvetés tudjuk kezelni, és ha elfogadásra kerül, akkor
normaszöveg formába tudjuk önteni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e a bizottság tagjai részéről kérdés, vélemény? (Nincs
jelzés.) Elég részletes választ kaptunk. Köszönöm. Akkor szavaznánk az indítványról. Aki
támogatja, kérem, jelezze. (Szavazás.) A többség nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A következő Szabó Rebeka módosító indítványa. Az előterjesztő álláspontját kérem.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom. Egy teljesen új dimenziót nyit meg
képviselőtársunk, amiről esetleg lehet beszélni, de ez egy olyan új perspektívája az
úgynevezett esetleges kárvallottaknak, hogy egy beszállítói garanciaalapot hoznának létre, a
beszállítási érték 0,1 százalékát mindig ebbe az alapba javasolja az előterjesztő befizetni.
Majd pedig, ha vitás vagy ki nem fizetett beszállítás következik, akkor azt javasolja, hogy
ebből a garanciaalapból az agrárpolitikáért felelős miniszter mindig kártalanítja. A
gépjárműveknél ismerünk valami hasonló eljárást, de mondom, ez egy olyan új dimenziót
nyit, amely messze túlterjeszkedik azon a témakörön, amelyet itt az egyéni indítványomban
megnyitottam. Ez is lehet esetleg a tavaszi tárgyalásnak egy fordulata.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérem.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium):A kormány nem támogatja.
Gyakorlatilag nem készült ehhez semmiféle hatástanulmány, tehát ezt így ebben a formában,
főleg az ilyen rövid felkészülési idővel való megvalósítását nem tartjuk elképzelhetőnek.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e képviselőtársak részéről kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.)
Nincs. Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad
sem támogatja.

Következő, szintén Szabó Rebeka módosító indítványa. Az előterjesztő álláspontját
kérem.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom. Az előterjesztő azt veti fel, hogy sok
esetben a beszállító és a terméket átvevő között egy bizományosi szerződés jön létre, amely
kiszolgáltatottá teszi a beszállítót, és ezért a bizományosi szerződésre egy külön jogszabályt
fogalmazna meg. A probléma az, hogy mi is ismerünk jó néhány olyan átvételi kontraktust,
amely hátrányos helyzetet okoz a beszállítónak, de ha konkrétan, ténylegesen bizományosként
adnák át, bizományosi szerződés lenne és netán erről kötnének szerződést, az sokkal
negatívabb feltételt tartalmazna az átvevő számára. Tehát szinte biztosak vagyunk benne,
hogy ha most hoznánk egy jogszabályt a bizományosi szerződések tiltására, nem tudnánk
érvényesíteni azt a jogszabályt, mert hivatalosan egyetlen egy kontraktusban nem láttunk
bizományosi szerződést, tehát leírva ilyen soha meg nem született, ami pedig nincs írásba
foglalva, hiába hozunk jogszabályt, az ellen nem tudunk jogszabályi szinten fellépni.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérem.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja. A bizomány szabályait a polgári törvénykönyv tartalmazza. A bizományosi
szerződés kellékei, ahogy elnök úr is elmondta, gyakorlatilag nem kerülnek alkalmazásra a
beszállítói szerződések gyakorlatában.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény a bizottság tagjai részéről? (Nincs
jelzés.) Nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Nincs jelzés.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

Következő javaslat Szatmáry Kristóf javaslata. Az előterjesztő véleményét kérem.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom. Egy végig vitatott kérdés volt az egész
törvénytervezetnek az életbeléptetése. Szeretném hangsúlyozni, hogy hosszas dilemma és vita
után a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a kereskedelmi szervek javaslatára a
február 1-jét láttuk egy olyan időpontnak, amelyben elégséges a felkészülési idő. Ezt maguk a
kereskedelmi szervek, szervezetek részéről is végül is tudomásul vették, akceptálták, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pedig úgy látta, hogy így nem léphet föl
alkotmányellenes helyzet.

ELNÖK: Köszönöm. Kormányálláspont?

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány sem
támogatja. Az áprilisi hatálybaléptetés gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítené azt, hogy a
2011. évi szállítási szerződések vonatkozásában alkalmazhatóvá váljanak az új szabályok.
(Sáringer-Kenyeres Tamás jelentkezik.)

ELNÖK: Parancsolj!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): A jegyzőkönyv kedvéért kérdezem meg,
hogy kormányálláspont volt-e, mert azt mondtad.

ELNÖK: Nem kormány, én tettem fel rosszul a kérdést, tárcaálláspont, de attól tartok,
nem is lesz kormányálláspont még este 8-ig. Köszönöm.

Egyéb kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.)
Egyharmad sem támogatja.

A következő szintén Szatmáry Kristóf módosító javaslata. Az előterjesztő véleményét
kérem.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom. Az indítványozó arra tesz javaslatot,
hogy az eredeti törvénymódosításomban a logisztikai díj megtiltása történik az egyik szakasz
megnyitásával, és a javaslattevő azt mondja, hogy ez csak akkor legyen tiltott, ha a beszállító
hozzájárul ahhoz… Bocsánat, a beszállító hozzájárulásával lehessen mégis logisztikai díjat
kérni a beszállítótól. Az indítványozó erre tesz javaslatot. Én ezt nem támogatom, hiszen
pontosan arról van szó, hogy sok esetben erőfölénnyel való visszaélést, ha nem is bizonyítva,
de sok esetben ilyen szituációt kell kezelni. Nyilvánvaló, hogy ha ez a lehetőség megmaradna
a kereskedelmi szerveknek, akkor a beszállítót rá tudja kényszeríteni olyan helyzetre, hogy
mondja azt a beszállító, hogy neki is érdeke a logisztikai díjat maga részéről fizetni a
kereskedelmi egységeknek. Én azt gondolom, hogy pont ezt akarjuk elkerülni, és én nem
gondolnám, hogy ezt a lehetőséget továbbra is meg kellene adni. Tehát javasolnám az eredeti
szöveg változatlanul hagyását.

ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontja?

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja. A felek közti aszimmetrikus viszony gyakorlatilag magában hordozza annak a
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lehetőségét, hogy a kereskedő a beszállítót kilistázással fenyegetve rábírja ilyen hozzájárulás
megtételére, ami alapvetően a törvény rendelkezésének a megkerülését hordozná magában.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az,
aki támogatja? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem.

A következő módosító javaslat Szabó Rebeka módosító javaslata, a 4. § elhagyását
javasolja. Előterjesztő álláspontját kérem.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Nem támogatom. Az indokolás ugyan elég szűkszavú, de
talán mintha félreértésen alapulna az indítványtevő indokolása, illetve az a szándék, hogy
végül is ezt az egész megnyitott szakaszt eltörölni szeretné. Én nem látom azt a problémát,
amit itt az indokolásában ő az eltörlésre vonatkoztatva fölsorol. Nem támogatom.

ELNÖK: Tárcaálláspont?

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A minisztérium sem
támogatja. A módosítás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy az ÚMVT egyes tengelyéből
lehessen kifizetéseket foganatosítani, míg a természetközeli erdőgazdaság a kettes tengelyből
történik, az egyes tengely egyelőre csak agrárkifizetéseket szolgálhat. Tehát itt alapvetően
szerintem tévedésben van a képviselő asszony, ugyanis az egyes tengelyből folyósított
támogatás az erdőgazdaság értékének növelését szolgálja, tehát az a gazdasági rendeltetésű
erdőkre vonatkozó támogatás még a kettes tengely, ami vonatkozik a védelmi rendeltetésre.
Azzal, hogy ez a módosítás megtörténik, ez semmit nem vesz el a kettes tengelyből,
gyakorlatilag egy többlettámogatás nyújtására kerül lehetőség.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés a módosító javaslattal kapcsolatban?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavaznánk róla. Ki az, aki a módosító javaslatot
támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A következő módosító Varga Géza módosító javaslata. Jelzi a bizottság
adminisztrációja, hogy határidőn túl érkezett és szerintem a házszabályszerűségével is
probléma van. Megkérdezem az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, tehát két alaki kifogás van, az egyik a határidő után
való érkezése. Tekintsünk el ettől, én mégis azt mondanám, hogy vitassuk meg a kérdést. A
másik, hogy a benyújtott módosító indítvány így ennek ellenére, hogy határidőn túl érkezett,
házszabályellenes, ugyanis nincs megnyitva a bortörvénynek az a szakasza, a 23. §, amelyet
az indítványtevő módosítani kíván. Tehát emiatt már biztos, hogy érdemileg el kell utasítani,
és jogszabályi és házszabályi alapon el kell utasítani, de az a kérdéskör, amit az indítványtevő

feltesz, valódi, olyannyira, hogy a Tiffán Zsolt által vezetett szőlészeti és borászati albizottság
ezzel a kérdéssel külön napirendi ponton is foglalkozott. Jelenleg is a hatóságok egész komoly
erővel próbálják feltárni az úgynevezett - konkrétan ez esetben Oroszországból importált -
lédigborok magyarországi forgalomba helyezését és az ezzel kapcsolatos visszaéléseket és
problémákat. Tehát egyrészt ez a jogszabályi befogadás így házszabályellenes, másrészt pedig
a hatóság jelenleg nagy erőkkel végzi azt a munkát, amit itt az indítványtevő kezdeményez,
habár ő konkrétan a hegybírókra vonatkoztatná, illetve a borkísérő okmányok és minden
egyéb kísérő okmány nyomon követhetőségét. Ezen indokok alapján nem tudom támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Tárca véleménye?
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja. Álláspontunk szerint a túlterjeszkedési szabályba ütközik.

ELNÖK: Jó, akkor először a házszabályszerűségéről kell szavaznunk. Ki az, aki
szerint a benyújtott módosító javaslat házszabályszerű? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, akkor
innentől a módosító javaslatról már nem szavazunk.

A képviselői módosító javaslatokkal végeztünk. A bizottsági módosító javaslat
benyújtására teszek javaslatot. Gondolom, mindenki látta. Ez azt a kérdést kezelné, amiről
délelőtt beszéltünk, hogy a fenntartási törvényben valamilyen szinten a termelő és a
feldolgozó közötti reláció maradjon továbbra is fenn. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek
álláspontja? (Nincs jelzés.) Előterjesztő véleményét kérdezem nyilván.

FONT SÁNDOR (Fidesz): A délelőtti megbeszéltek alapján támogatom.
Gyakorlatilag ezzel a teljes, úgynevezett élelmiszerláncban résztvevő szereplők között a 30
napos fizetési határidős kötelezettséget fenntartjuk, ez a lényege ennek az indítványnak, hogy
a termelő, feldolgozó, netán továbbfeldolgozó és a végén a kereskedő helyig bezárólag a 30
napos fizetési határidő fennmarad.

ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban egyéb felvetés? (Nincs jelzés.) Nincs.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Visszaadom a szót elnök úrnak.

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

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Kérdezem a jelenlévőket, hogy tudunk-e olyan
módosító indítványról, amelyet tárgyalnunk kellett volna és nem tárgyaltunk. (Nincs jelzés.)
Nincs ilyen. Akkor én ezt a napirendi pontot lezárom és az ülést berekesztem. (Jelzésre:)
Bocsánat, elnézést, Andréka Tamás jelentkezett.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak egy rövid bejelentést
szeretnék tenni. Nem tudom, hogy mindenkihez eljutott-e, ezért ezúton szeretném tájékoztatni
a bizottság tagjait, hogy az Európai Bíróság ma nyilvánosságra hozott döntése szerint a
külföldiek termőföldvásárlásával kapcsolatos átmeneti időszakot további 3 évvel
meghosszabbította. (Taps.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 10 perc)

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


