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Napirendi javaslat  

 

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4402. 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 és  
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) Hanó Miklósnak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) távollétében dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Ficsor Ádám (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) távollétében Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Kohuth Viktor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
Köncse Tamásné főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szabadkai Andrea elnök (Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm a bizottság nyílt ülését figyelemmel kísérő vendégeket, és 
köszöntöm a napirendi ponthoz érkezett vendégeket is. A napirendtervezetünket a bizottsági 
tagok megkapták, az egyebekben is rátérek majd arra, hogy intenzívebb bizottsági ülések 
várhatóak, ez ebből a törvényjavaslatból is látható. Kérdezem, hogy a napirendtervezethez 
kinek van kérdése, véleménye. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen, akkor szavazunk róla. Ki 
ért egyet a napirenddel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, 
köszönöm szépen, ezek szerint fogunk haladni. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/4402. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni az 1. napirendi pontban. Ennek a 
napirendi pontnak én vagyok az előterjesztője, ezért Gőgös Zoltán alelnök urat kérem meg az 
ülés vezetésére.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor előterjesztőként megadom a szót az elnök úrnak.  
 

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A kereskedelemről szóló törvény 
módosításának két szakaszát javaslom az érdemi részében, technikailag több szakasz is 
megnyitásra került, de az érdemi részében két szakaszt javaslok módosítani. Az egyik, hogy 
egészítsük ki a definíciós szakaszt a helyi termelői piac fogalmával, amely szerint a helyi 
termelői piac egy olyan kereskedelmi terület, ahova a termelő, a kistermelő a bejelentett 
tevékenysége szerinti helyiségtől 40 kilométeres körzetben mehet el, vagy abban a megyében 
bárhova, amelyikben lakik, vagy pedig Budapestre bárhonnan érkezhet ilyen kistermelő.  

A 2. §-ban javaslom, hogy az eddig ismert vásárok, piacok megnyitásánál alkalmazott 
eljárási rend egyszerűsödjön. Jelenleg egy elég bonyolult eljárásban lehet ilyen piacokat 
engedélyeztetni és engedélyezni, tehát egy eljárási rendbe kell bevinni. A javaslatom szerint 
viszont csak bejelentési kötelezettség lenne, bejelentéssel kezdeményezhető lenne az ilyen 
típusú helyi termelői piacnak a létrejötte.  

A többi részben technikai javaslatokat teszek, amelyek egy ilyen törvénytervezethez 
szükségeltetnek, de ebben benne van az is, hogy a kormány kapjon felhatalmazást 
részletesebb szabályok kidolgozására is. És ezzel gyakorlatilag elébe megyek az eddigi két 
bizottsági ülésen elhangzott kérdéseknek, mert az egyik kérdező, illetve, bocsánat, több 
kérdező is érdeklődött, hogy ha egy bejelentés van, akkor egyáltalán milyen az ellenőrzés 
szintje, és kik tehetnek meg ott valamilyen ellenőrzést. A bejelentés ezen módozatával az 
eddigi kistérségi jegyző hatásköréből kivenni javaslom az ügy kezelését, azzal, hogy a 
települési jegyző hatáskörébe kerüljön, hogy ezt a kérdést kezelje. Bejelentő, mármint 
kezdeményező természetesen lehet bármely magánszemély, civil szervezet, egyesület, de 
maga az önkormányzat is, hogyha ezt jónak látja, hiszen, ha jól emlékszem, a 
Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén merült fel, hogy több nyugat-európai országban jellemző, 
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hogy vasárnap a város főterén vagy a templomfőtéren kialakított piacok nyüzsgő sokaságából 
áll. Igen, ez lehetőséget akár erre is, akár hogyha a jegyző így látja, és ennek a technikai 
feltételeit tudja szabályozni, akkor miért ne, hogy itt szervezze meg ezt a helyi termelői 
piacot. Tehát a helyi jegyző lesz az a személy, akinek az ügyintézés a kezébe kerül, és a 
majdani kormányrendeletben szeretnénk olyan technikai kérdéseket rendezni, hogy ha ez zárt 
területen van vagy nyílt területen, ha zárt a terület, tehát ha csarnokrendszer van, akkor netán 
mi van a befogadóképességgel - mert szóba került a diszkóbaleset is, egy ilyen vitába is 
elmentünk az előző bizottsági üléseken -, ott menekülő-útvonalakat kell kijelölni, tehát ott 
akkor tényleg van egy olyan helyi jegyzői hatáskör, amit tisztázni kell, hogy az élet 
biztonságának megfelelően történhet-e annak a piacnak az üzemeltetése. De ezt a helyi jegyző 
pontosan fogja tudni, éppen a terep-, illetve a csarnok- vagy olyan adottságokból, ahol ők ezt 
a helyi piacot ki tudják jelölni. 

Szóba került az élelmiszerbiztonság, hogy ez nincs itt szabályozva, és akkor minden 
korlát nélkül bármi jöhet? Mondhatnánk, hogy igen, úgy, ahogy eddig, de az ahogy eddig, az 
szabályozva van. Az élelmiszerbiztonság kérdése egyéb törvényekben jelenleg is 
szabályozott, és annak meg kell felelni. Tény az, hogy ebben tavaly komoly egyszerűsítéseket 
hajtottunk végre azon termékek esetében, amelyeknél nem kerül szóba az exportálás 
lehetősége, hanem helyi, magyarországi felhasználásra, úgynevezett helyi piacokon való 
értékesítésre kerülnek. Ez az élelmiszerbiztonsági szabály most is fennáll. De épp a 
Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén került szóba, hogy ezeknél a klasszikus kispiacoknál nem 
a szabályozók döntik el az élelmiszer keresletét és forgalmát, hanem az a bizalom, amivel a 
vevő megkeresi ezeket a kistermelői piacokat, és pontosan tudja, hogy ott egy elérhető, 
megfogható termelő van, aki rendszeresen ott van, sőt valaki által ismert is a termelő, és pont 
ez a bizalom az, amely rendszerint keresletet szokott támasztani az ilyen típusú élelmiszerek 
iránt, nem pedig az, hogy most a HACCP melyik szigorú szabályát alkalmaznánk éppen azon 
a piacon, és hogy az élelmiszer előállítási körülményeit hogyan, milyen kemény 
szabályozókkal írnánk le. Messze nem ez dönti el rendszerint, azok a fogyasztók, akik ilyen 
kézműves, kisgazdasági környezetben előállított termékeket szeretnének vásárolni, ők pont 
más értékek miatt szeretnék ezeket az élelmiszereket megvásárolni.  

Szóba került az, hogy ezeken a helyi piacokon az élelmiszeren kívül lehet-e más 
terméket árusítani. Én ezt nem javaslom. Szóba kerültek a népművészeti termékek, a 
kerámiatermékek és egyéb más. Mi azt gondoljuk, hogy erre jelenleg is nyitva van a 
lehetősége ezen kézműves termékeket előállítók részére. A kormány gyakorlatilag tavaly a 
meghirdetett programjában és azóta is tudatosan építkező programjában a megtermelt 
élelmiszernek minél gyorsabban a fogyasztóhoz jutását szeretné kezdeményezni, és az 
indítványom is gyakorlatilag ennek az egyik lépcsőfokát szeretné megmászni, azzal, hogy a 
területet, a piacmegnyitás területét próbáljuk, próbálom meg ezzel a javaslattal egyszerűsíteni.  

Szóba került, hogy kik a helyi termelői piacok alanyai, kik azok a kistermelők. Itt 
szeretném jelezni, hogy a törvénytervezet egyeztetésen ment keresztül, magán a 
minisztériumon, a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül is dilemma volt, hogy esetlegesen az 
adójogszabályokhoz kapcsolódó definíciókat alkalmazzuk-e az alanyok tekintetében, tehát 
hogy kik lehetnek az alanyai a piacnak, de egyelőre úgy döntöttünk, hogy a kistermelő 
definíciót az 52/2010-es FVM-rendeletből hagyjuk meg, amely jelenleg is egy működő 
definíció, és ez a rendelet terméknagyságra definiálja, hogy ki tekinthető kistermelőnek.  

Igen, itt van egy határ, és ezt is szeretném jelezni, az előző két bizottság vitája során 
felmerült, hogy akkor ezek szerint betéti társaságok, kft.-k nem lehetnek alanyai a termelői 
piacnak. Igen, röviden így foglalhatnám össze, mert itt akkor kinyitunk egy olyan kérdéskört, 
amely ma az élelmiszerkereskedelemnek egy rákfenéje, a viszontkereskedés. Pontosan tudjuk 
- szakmai körökben vagyunk -, hogy őstermelő címszó alatt is néhányan messze nem 
őstermelői státusszal, de lánckereskedők tagjai. Ezt el szeretnénk kerülni. Nyilvánvaló, hogy 
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ha egy társas vállalkozási forma is alanya lehetne ennek a helyi termelői piacnak, akkor 
onnantól kezdve ellenőrizhetetlen, kikerülhetetlen, hogy tudjuk-e biztosítani azt, hogy csak 
termelő által megtermelt terméket árusítsanak ott, vagy pedig valamilyen multi áruházlánc 
éppen akciós termékét fogja majd oda kihozni - most egy extrém példát mondtam, de ilyenek 
időnként állítólag megtörténnek az ilyen típusú piacon. Éppen ezért megemlítettem - és 
remélem, hogy ennek országosan is lehet majd egy kiteljesedettebb változata -, hogy 
Kecskeméten a helyi fogyasztóvédelmi és gazdaegyesület, tehát egy civil szerveződés 
gyakorlatilag kitalált egy logót, egy jelzőrendszert és egy hozzákapcsolódó jelvényt is azon 
termelők részére, akikhez kimennek ezek a bizottsági tagok, és megnézik, hogy milyen 
környezetben mit termelnek, tehát hogy valóban egy életképes gazdaságról van szó, és akinél 
ezt hitelesnek látják, annak a részére kibocsát ez az egyesület, ez a helyi fogyasztóvédelmi és 
gazdaegyesület egy olyan logót és egy rátétes jelzőrendszert, amit kitűzhet és alkalmazhat a 
piacon. Ez Kecskeméten három-négy hónapja működik, mind Fazekas Sándor, mind Ángyán 
József már személyesen is megnézte ezt a civil szerveződésen alapuló modellt, amelynek igen 
nagy sikere van. Tehát azok, akik ezt megindították, és azok az alanyok, gazdálkodók, akik 
ezt alkalmazzák, egyértelmű sikerről számolnak be, hogy a fogyasztók nagyon nagy 
előszeretettel és bizalommal fordulnak azon gazdálkodókhoz, akiknél ezt a tanúsítványt, ezt a 
logót és jelzőrendszert látják, mert ez az egyesület, ez a civil egyesület garantálta azt, hogy ott 
a gazda az általa termelt élelmiszert fogja árusítani, tehát nem a viszontkereskedői láncolat 
egy tagja, hanem a maga által előállított élelmiszert árulja. Úgyhogy ebben a logikában és 
ebben a törvénytervezetben nem rejtjük véka alá, nem rejtem véka alá, hogy előszeretettel 
szeretnénk támaszkodni a helyi civil szervezetekre, amelyek úgy érzik, hogy ezt a garanciát 
szeretnék biztosítani a fogyasztók felé. Itt erre egy jó példát, a kecskeméti példát említettem 
meg, hogy hasonló módozatokkal még nagyobb biztonsággal lehessen beazonosítani a helyi 
termelők által termelt helyi élelmiszert.  

Én ennyit szerettem volna elmondani, egyben, mondom, megemlítve az eddigi 
bizottsági üléseken felmerült kérdéseket és az azokra adott választ, kérem a bizottságot, hogy 
támogassa. A tegnapi nap folyamán bizonyára észrevették, hogy rendkívüli eljárással került 
be a parlament elé a törvénytervezet, ami azt jelenti, hogy ma délután 1 óra felé már tárgyalja 
is a parlament. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. A kormány képviselőjének adom meg a szót.  
 

Dr. Kohuth Viktor (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Kohut 
Viktor vagyok. A kormányoldal támogatja Font Sándor képviselő úr előterjesztését, 
hasznosnak véli ezt a fajta kezdeményezését. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm 
szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Akkor áttérünk a képviselői kérdésekre és hozzászólásokra. 
(Jelzésre:) Pócs János jelentkezett először, utána Varga Géza következik.  

 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, én ezt a törvényjavaslatot 

nagyon nagyra értékelem, és tisztelettel szeretném kérni a támogatást mellé, hiszen a vidék 
fellendülésének a lehetősége és a munkahelyteremtés alapja az, hogy ha azt, amit 
elfogyasztunk, amit megeszünk és megiszunk, azt azok a termékek alkotják, amit mi magunk 
állítunk elő, és ennek az egyik jelentős hátránya - szerintem aki a mezőgazdasági 
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kereskedelemben benne van, az tapasztalhatja, vagy akár aki a vásárlói körben benne van, az 
is tapasztalhatja -, hogy nagyon sok esetben még egy településen belül sem tudjuk, hogy 
milyen termékek vannak, amit a saját gazdatársunk állít elő. Ennek a megismertetése egy 
nagyon fontos dolog.  

Amikor a közbeszerzési eljárásokat megváltoztattuk, és lehetőséget biztosítottunk arra, 
hogy a közintézményekbe, a konyhákra a gazdák be tudjanak szállítani, annak alapvető 
szempontja volt, hogy ez a termelői réteg fel tudjon lendülni, és megfelelő ismeretekkel vagy 
megfelelő marketinggel be tudjon kerülni a köztudatba. Hiszen hiába akar valaki tojást, 
paprikát vagy bármi mást vásárolni, hogyha nem tudja, hogy a lakókörnyezetéhez legközelebb 
éppen milyen kínálattal rendelkezik.  

Érdekességként szeretném megjegyezni, hogy a múlt héten Lengyelországban jártam, 
Lengyelországban - ezt mindenki tudhatja - a multicégek közel sem voltak az elmúlt évek 
alatt annyira túlszeretve, mint Magyarországon, ennél fogva a kispiacok fantasztikusan ki 
vannak épülve, és fantasztikusan működnek. A kispiacokon túl számos olyan bolt van, ahol 
például meg lehet rendelni a felpucolt csirkét, a tojást vagy akár a házi készítésű 
süteményeket is, és a vásárlóknak lehetőségük nyílik ezáltal biztos eredetű, egészséges 
élelmiszert fogyasztani, és nem utolsó sorban azt a szemléletet erősíteni, hogy amit magunktól 
vásárolunk, azzal magunkat gyarapítjuk.  

Az elnök úr is beszélt a termelők által megtermelt áruknak az igazolásáról. E 
tekintetben biztos, hogy nagyon fontos a matrica és a különböző logók, de az egy kicsit 
kétséges most, hogy jó magyar szokás szerint az mennyire hamisítható. Én viszont úgy 
gondolom, hogy a mezőgazdasági termékeket előállítók igazolására a falugazdász mégiscsak 
egy hiteles szervezet, aki tudja azt igazolni, hogy akik ezeken a piacokon megjelennek, azok 
valóban rendelkeznek-e termőterülettel vagy olyan gazdasági háttérrel, mint amilyen keretek 
között értékesíteni akarnak. Az biztos, hogy jelenleg is, ma is nagyon sok ebben a visszaélés, 
úgy a nagybani piacokon, mint a különböző boltokban vagy az útszéli kereskedelemben 
számos kalóz-, ilyen kupectársadalom vesz részt, és termelőknek adják ki magukat. Ezeknek a 
hiteles igazolása nagyon fontos.  

Ami a szabályozást és a bürokráciát illeti, én voltam Brüsszelben egy ÁNTSZ-
vezetővel, aki azt mondta, hogy az ottani élelmiszerforgalmazó cégeket, éttermeket és 
piacokat, ahogy Brüsszelben működnek, a magyarországi előírások és a magyarországi 
követelmények alapján mind be kellene zárni. Úgy gondolom, hogy a szabályozás a törvényes 
keretek betartása mellett sokkal fontosabb kell hogy legyen, vagy elsődleges szempontként 
kell kezelni a termelők és a fogyasztók érdekét, mert a jelenlegi szabályzás messzemenőkig át 
van esve a ló másik oldalára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga Gézának adok szót, utána Farkas Sándor következik. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Elöljáróban én is azt szeretném 

elmondani, hogy minden erőnkkel támogatni fogjuk ezt az előttünk fekvő javaslatot, akár 
olyan mérföldkőnek is tudjuk tekinteni, mint a kistermelői törvényt, rendeletet, amely már a 
szocialista idején megkezdődött, majd módosítva lett a Fidesz-KDNP-kormány idején, tehát 
ezt egy folyamatban egy mérföldkőnek tekintjük.  

Három dolgot szeretnék mégis felvetni, ez már gyakorlatilag a finomítása ennek a 
rendeletnek vagy ennek a módosításnak. Az egyik, hogy a biotermékek piacán tapasztalható 
anomáliák megszüntetését is meg lehetne oldani ezzel a módosítással egy időben. Konkrétan 
arra gondolok, hogy tudjuk, hogy Magyarországon igazán egy darab biopiac létezik, az a 
MOM Parkban van, ami kiváló, szép, kulturált, mindent lehet róla mondani, de gyakorlatilag 
az a Biokultúra Szövetség monopóliumát képezi, ahova nagyon nehéz a termelőknek 
bejutniuk. Ennek a piacnak egy olyan saját piaci szabályozása van, ami, mi úgy gondoljuk, 
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teljesen gyakorlatellenes, versenyellenes és antidemokratikus, amely azt mondja, hogy azt a 
termelőt, aki más piac kezdeményezésébe kezd, kizárják ennek a MOM parki biopiacnak a 
köréből. Én azt gondolom, hogy vigyáznunk kellene ezzel, vagy szabályoznunk kell ezt. Nem 
tudom, az idő rövidsége miatt tudunk-e beadni ehhez egy ilyen értelmű módosítót, de most 
megkínálnám a bizottságot azzal, hogy esetleg gondolkodjunk el ezen, tehát hogy aki ilyen 
piac szervezésébe kezd, az ne legyen kizárva más piacról. Pillanatnyilag az egyetlen igazán 
számottevő biopiac szabályzatában ez van benne.  

A másik felvetésem arra vonatkozik, amit Font Sándor elnök úr a kft.-k, 
szövetkezetek, egyáltalán a jogi személyek státuszával kapcsolatban mondott. Azt gondolom, 
hogy ezeknél a jogi személyeknél nem sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy a nagybani 
piacon vagy másutt felvásárolt terméket csak viszonteladóként forgalmazzák, mint akár egy 
őstermelőnél, az is megteszi ezt. Tudjuk, hogy erre van számos példa, nyilván önökhöz - 
ahogy mindannyiunkhoz - is érkeznek be ilyen jelzések. Én tehát azt gondolom, hogy egy 
olyan finomítással esetleg lehetőséget kellene adni ezeknek a jogi személyiségeknek, hogy 
mondjuk a saját telephelyükön ugyanúgy kezdeményezhessenek egy ilyen helyi piacot. Egy 
egész konkrét példa van a fejemben, az a szövetkezet, amelynek én a vezetője voltam, amely 
nyílt napokon a saját telephelyén forgalmazza a saját termékeit, ami teljesen jogszerű, hiszen 
ő ott… 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Ezt továbbra is megteheti.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Világos, de helyi piac, az e módosítás szerinti helyi piac 

indítására nincs lehetősége. Tehát gazdagítaná a kört, ha egy ilyen esetben egy jogi személy 
hajlandó egy helyi piacot kezdeményezni, ezt bejelenti a jegyzőnél, és az így kezdeményezett 
piacra a környék kistermelői, őstermelői szintén bejöhetnek. Az a kecskeméti példa kiváló. Én 
egy picit azt preferálnám, azt a kecskeméti példát, szemben a falugazdászok véleményével, 
esetleg is-is el tudnám képzelni, de valóban nincs annál erősebb dolog, mint hogy az egyik 
gazda kimegy a másikhoz, és azt mondja, hogy, komám, te ennyit termeltél, mennyit adtál el, 
honnan származik a terméked. Tehát ezt a kecskeméti példát helyezném én is előtérbe a 
falugazdászokkal szemben.  

Az első megjegyzésem tehát a biotermékek piacának a szabályozásával volt 
kapcsolatos, mert tudjuk, hogy ott egy anomália van, és az egy monopólium kezében van, ami 
a gátja annak, hogy ez terjedjen. A másik az volt, hogy a jogi személyek a saját telephelyükön 
a saját termékük forgalmazására kezdeményezhessenek olyan helyi piacot, ahova a többieket 
is meg lehet hívni. A harmadik pedig az, hogy azt gondolom, mindannyian megkaptuk ezt a 
kiegészítést, amelyet Szabadkai Andrea - Szövetség az Élő Tiszáért - jegyez. Arra kérem az 
elnök urat, hogy talán tegyünk kivételt ez esetben, akár úgy is, hogy megszavazzuk, hogy 
adjunk szót Szabadkai Andreának, hogy ismertesse vagy indokolja ezt a módosító javaslatot. 
Azt gondolom, mindannyian azzal a céllal kaptuk meg, hogy ezt támogassuk, egész biztos, 
hogy ez támogatható, én megelőlegezem magunknak azt, hiszen ismerem a bizottság tagjait és 
a szándékukat, de hogy ez tökéletes legyen, és első kézben hangozzon el az indoklás, nem 
tudom, van-e mód arra, hogy egy ilyen kivételt tegyünk, hogy kizárólag az indoklását ennek a 
szövetség által jegyzett kezdeményezésnek bevegyük a napirendbe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Az elnök Font Sándorral egyeztet.) Nincs akadálya annak, hogy 

szakértőt hallgassunk meg, a bizottság dönt róla.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm, akkor ezt szavazásra lehetne bocsátani, és akkor 

azt javasolnám, hogy szakértőként hallgassuk meg.  
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ELNÖK: Jó. Farkas Sándor következik. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Jakab István elnök úrral próbáltam a gondolataimat egyeztetni már a bizottsági ülés 
alatt, mivel én egy elég furcsa helyzetben vagyok, mert abban a városban és azon a 
környéken, ahonnan én jöttem és amelyet képviselek, van egy piac, ahol minden vasárnap 
kimondottan zöldség-gyümölcspiac van - ez Szentes városa. Van a városnak egy másik piaca, 
ahol iparcikkeket, használt ruhát, horgászbotot meg mit tudom én mi mit árulnak - mindenki 
tudja, miket árulnak ezeken a piacokon -, tehát szét van választva, több kilométer van a két 
piac között. Ott, ezen a piacon, a zöldségpiacon, amit mi zöldségpiacnak hívunk, kimondottan 
őstermelők, magángazdák, kiskertes gazdák, idősek, fiatalok vannak, akik gyakorlatilag az 
árujukat értékesítik, ennek évtizedes hagyománya van a városban.  

Amiért igazán hozzászólok, az egy kérdés lenne. Van egy cég, a nevét nem mondom, 
amúgy is inkább csak úgy hívom, hogy alma kft., egy durván 8 hektáron gazdálkodó 
kisközösség, amely almát, őszibarackot, sárgabarackot, azt hiszem, négyfajta gyümölcsöt állít 
elő, ők megjelennek ezen a piacon, és ugyanúgy értékesítenek vagy árulnak ott, mint a 
magántermelők. Hozzá kell tenni, hogy őszibarackból olyan választékuk van, hogy a 
legkorábbitól még a mai napig is van őszibarack, a piacnak a többi részén már nincs 
őszibarack, de ennek a társaságnak még van. A kérdésem itt az, hogy akkor ezeket most 
kizárjuk erről a piacról? Holott énszerintem ezek választékbővítő, és pont az lenne a célja, 
hogy ezek az áruk ott legyenek a piacon. A másik pedig az, hogy ha én most eljutok egy olyan 
szintre, hogy nem egyedül végzem ezt a tevékenységet, hanem egy kft.-ben, egy társas 
vállalkozásban, ami énszerintem messze nem meríti ki azokat a problémaköröket, mint 
amelyekről általában beszélünk itt, azt miért nem lehet? Most megint beleütünk egy éket egy 
dologba, ami szerintem konfliktusok forrása lesz.  

Én ezt személyes tapasztalatból mondtam, és nem azt mondtam, hogy a multi jöjjön 
oda, nem azt mondtam, hogy… Van egy sertésfeldolgozó-üzem, heti 20-25 sertést dolgoz fel, 
annak a termékei ott vannak. Azok is társas vállalkozásnak a szervezeti formájában 
működnek. Nem nagyok, tudok annál sokkal nagyobb maszek-s, magánvállalkozásokat. Az 
élet úgy hozta, hogy ezek társas vállalkozásban működnek. Szerintem semmiféle probléma 
nincs velük. Szerintem valami megoldást kellene arra találni, hogy ezek ott maradhassanak. 
Még egyszer mondom: nem multi párti vagyok, de az élet ennél érdekesebb és sokkal több 
szempontot vet fel, mint hogy ezeket ilyen módon kizárjuk. Nem tudom, hogy más 
településen vannak-e ilyen piacok, de én ezt gyakorlati tapasztalatból tudom mondani, piacra 
járó emberként vasárnaponként mi is lemegyünk a feleségemmel. Itt inkább egy más 
problémára szeretném felhívni a figyelmet. Két évvel ezelőtt a piacra még nem lehetett 
beférniük a termelőknek, ma a piacon számtalan üres hely van, és én úgy gondolom, ez is 
elgondolkodtató.  

Ha ezekre a kérdésekre esetleg az elnök úrtól kapnék választ, nagyon örülnék. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Rebeka következik. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Röviden előrebocsátanám, hogy az LMP 

is üdvözli ezt a törvénymódosítást, és támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot, de 
azt a kérdést feszegetném egy kicsit, amely már felmerült, és amelyet tulajdonképpen 
Szabadkai Andrea javaslata is érint, hogy értem ugyan, hogy ki akarjuk zárni a 
viszonteladókat meg a csalásokat, de hogyha csak a kistermelőket engedjük árusítani ezen a 
termelői piacon, akkor nem tudom, nem csökken-e le esetleg annyira a sokféleség, ami 
tulajdonképpen egy-egy ilyen piac hosszabb távú fennmaradásának is a feltétele, hogy a 
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vásárolók örömmel járjanak oda. Adott esetben el tudom képzelni, hogy a helyi kézművesek 
is megjelenhetnek ott a termékeikkel, de lehet, hogy ők mondjuk családi vállalkozásban vagy 
egyéni vállalkozásban működnek - hogyan lehetne lehetővé tenni, hogy ők is 
megjelenhessenek. Arról nem beszélve, hogy előfordulhat, hogy esetleg egy adott megyében 
nincsen mondjuk olyan méztermelő, akit meg lehet hívni, aki mondjuk kistermelőként 
működik. Tehát ebben egy picit nagyobb rugalmasságot kellene adni, hogy ezek a termelői 
piacok hosszabb távon fennmaradjanak.  

Itt szeretném röviden jelezni, hogy nagyon támogatnám Varga Gézának azt a 
felvetését, hogy szakértőként hallgassuk meg Szabadkai Andreát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) Hanó Miklós, utána Patay Vilmos következik. 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is egyetértek az előterjesztéssel, 

hogy legyenek helyi piacok, de Békéscsabát - ahol lakom - figyelembe véve van egy nagyon 
nagy piac, ahol mindent lehet értékesíteni, elsősorban a kinti részben, ami a szabadban van, az 
őstermelők, a benti részben vannak boltok, egyebek, de így egész az egész. Amit a Sanyi 
mondott, Farkas Sanyi, azzal egyetértek, és én inkább úgy fogalmaznék, hogy akik helyi 
terméket állítanak elő. Vannak olyan élelmiszer-feldolgozók, akik behozzák azt a sok 
szemetet, és csinálják a Tesco-virslit vagy - inkább úgy mondom - áruházláncvirslit meg az 
ilyen dzsuvákat, azokat ne lehessen oda bevinni. Azok viszont, akik mondjuk előállítanak egy 
jó csabai kolbászt, de - ahogy a Sanyi is mondta - nem egymaga állítja elő valaki, mert 
mondjuk éppen a fiával vagy a vejével összefogott, és ugyan őstermelő, de lehet, hogy már 
egy kft.-ként mozgatják az egészet, az árulhasson! Pont az a cél, hogy ami mezőgazdasági 
termelés visszaesett, főleg az állattartás, ha azoknak a megfelelő feldolgozottsággal piacot 
tudunk találni, akkor nem biztos, hogy nagyüzemi szinten kell feldolgozni, bár az is jó lenne, 
hogyha újra 8-10 millió disznó lenne, de hogyha már abból ott tud gyártani - és a békéscsabai 
piacon ennek hagyománya van -, és árulja, akkor ezt sem zárnám ki, mert ez felesleges. Most 
megint eljutottunk végre oda, hogy azt mondjuk, hogy a családi gazdálkodás, a helyi 
termékek, egyebek, és akik ezt valamilyen szövetkezési formában közösen csinálják, azok is 
működhessenek - nekem ezzel semmi bajom. Én inkább azt mondom, hogy azt kellene 
beszabályozni, amit az elnök úr, Font úr mondott, hogy egy igazolást állítsanak ki, hogy 
például az a feldolgozó is, mondjuk húsfeldolgozó, vagy valami kisebb őstermelői családi 
gazdaság, az tényleg a saját vagy a környékén lévő sertések levágása után dolgoz fel, és nem 
importot, vagy nem kever bele egyéb dolgokat. Én tehát ezt mindenféleképpen benne 
hagynám, hogy így is lehessen ezt csinálni, mert egy idő után az őstermelő is meg a 
kistermelő is fejlődni akar, a fejlődésnek meg gátja lenne, hogyha azt mondanánk, hogy csak 
iksz mennyiségig vagy iksz darabig lehetne így előállítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Patay Vilmos, utána Ódor Ferenc következik, majd 

Tamás jön.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Lenne egy pár kérdésem és egy 

javaslatom is. A 40 kilométer szabályozása vidék vonatkozásában és tulajdonképpen a nulla 
kilométer Budapest vonatkozásában nem vet fel egyfajta versenykorlátozást, hiszen egy 
országon belül az egyiknek szabad korlátozás nélkül menni, a másik helyre meg már csak 
40 kilométeres korlátozással szabad menni. Aztán felmerül az is - bár ez bizonyára még nem 
annyira gyakori, de holnap már az összes környező ország EU-s állam lesz, és mi is megyünk 
oda, én magam Mohács környéki vittem Eszékre diót, mákot, és ott nagyon szívesen 
megvették -, hogy a környező EU-s országokból is hozhatnak ide termékeket a kistermelők. 
Őket akkor hogyan fogjuk megakadályozni, hogy itt ne adhassák el a terméküket, esetleg 
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olyat, ami egyébként itt nálunk éppen nincs is azon a piacon. Az is egy kérdés, hiszen jelenleg 
szabályozva van egy alacsonyabb szintű külön jogszabállyal ez a terület, hogy mi az indoka 
annak, hogy a törvénybe beemeljük a 40 kilométeres korlátozást, ugyanakkor például nem 
emeljük be a kivételes termékkört, mert például a méz abba a körbe tartozott, amit nem tiltott.  

Többek részéről felmerült a jogi személyek kérdése. Én azt gondolom, hogy ha a helyi 
kistermelői státuszt a helyi civil szervezet vagy falugazda eldönti - amúgy a kecskeméti minta 
szerintem egy elterjeszthető minta lehetne -, akkor ugyanúgy ez a helyi civil kezdeményezés 
miért ne adhatna egy ilyen státuszt annak a jogi személyiségű társaságnak, amelynek lehet 
csak egy hektárja is vagy fél hektárja is, te 10 hektárt mondtál. Én azt gondolom, hogy ezt a 
kezdeményezést vagy jogosítványt oda lehetne delegálni. Sokkal erősebb lenne a rendszer, 
egy önzáró rendszer lenne, hiszen azok, akik ebben érdekeltek, biztosan nem engednék be 
maguk közé a seftelőket. Örülök annak, hogy az elnök úr egy ilyen nagyon jó példát hozott 
ide, a kecskeméti példát. Lehet, hogy nem helyes, de mi lenne, hogyha ezt a fajta helyi 
kontrollt és ennek a jelzését kötelezővé tennénk, vagy olyan ajánlott magatartássá tennénk, 
ami egyfajta feltétele a helyi piacon való működésnek? Ez az állam szempontjából egy 
ingyenes dolog, hiszen nem ő tart fenn egy külön kapacitást arra, hogy a helyi rendet 
fenntartsa, hogy így mondjam, hanem odadelegálja a civilekhez, akik szerintem ettől csak 
meg fognak erősödni. Melléjük lehet tenné még a falugazdát is. Köszönöm szépen.  

 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ódor Ferenc következik. 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, a mostani 

megszólalásokban az az alapdolog, hogy továbbra is támogatjuk és egy jó dolognak tartjuk a 
helyi termelői piacokat, ami indítás volt, és mindig az élelemről, az élelmiszerről 
gondolkodunk, beszélünk, és gondolom, hogy érdemes volna megmaradni ebben, becsülve, 
tisztelve mindenkit, aki kézműves termékeket állít elő; azoknak számtalan lehetőségük van, 
de itt most azt gondoljuk, hogy a helyi termékek megjelenítésénél, megjelenésénél a napi 
fogyasztáshoz kapcsolódó dolgok véleményem szerint sokkal fontosabbak, és talán 
egyértelművé teszik ennek a helyi termelői piacnak a beindítását. Abban a kérdésben, hogy 
valaki kistermelő vagy gazdasági társaságként termel, az a lényeg, hogy helyi előállító legyen. 
Ez a 40 kilométer egyszerűen pénzügyi oldalról megszabja, ezekkel az árakkal termékeket 
fuvarozni, azt hiszem, nem éri meg. Budapestet értjük, hiszen itt azért egy óriási tömeg van 
vásárlói oldalról, és ezt érdemes figyelembe venni. 

Az ellenőrzés című dologra: mi már csak így nőttünk fel, úgy látszik, a Peron nagy 
mondása volt, hogy az emberek jók, de ha ellenőrzik őket, akkor még jobbak - mi meg 
beleszerettünk az ellenőrzésbe meg a Peronba, úgy látszik. Bízzunk már abban, hogy a piac 
önmagában is képes valamilyen szintű szabályozásra, hogy kihez megyek oda, mert annak jó 
terméke volt a múltkor is. Ez kialakulhat. Tehát itt, ebben a dologban, hogy kit hozunk be… 
Ha megint betesszük, most a falugazdászt szeretjük, aztán más nem szereti a falugazdászt, de 
szeretni fogja majd mást, kinevezünk valakit, aki helyben olyan civil volt egész életében, és 
akkor innentől kezdve felhatalmazzuk őket valamiféle hatósági jogosítványra, máris elveszti a 
pozícióját. Tehát pontosan a civil társadalom, a vevőtársadalom el fogja tudni dönteni, és azt 
mondja, hogy ez minek jön ide.  

A szabályozásból, hogy kit engedünk be vagy kit nem engedünk be, alapvetően 
kiderül, hogy honnan hozza még, az alapdolog a helyi termék-előállító. Akiről kiderül, hogy 
nem helyi terméket árul, hanem valahonnan felvásárol, és járja a piacokat, annál onnantól 
kezdve azért kell hogy valami mégis életbe lépjen, hogy hogyan tudjuk azt kiszűrni. Tehát 
kicsit ellentmondva önmagamnak azt mondom, hogy biztos, hogy mindig kell valami 
szabályozás, mert biztos, hogy mindig lesz majd egy-két okoskodó ember. De amikor 
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alapvetően arra épít az egész rendszer, hogy ha én megnéztem, csak akkor jöhet, akkor, én azt 
gondolom, kezdi elveszíteni az alapötletét a dolog, hogy a helyi termelő a maga által 
előállítottat vigye oda. Úgyhogy ezért egy nagyszerű dolognak tartom, de én ezt elsősorban az 
élelmiszerekre vonatkozóan és nem a helyi kézműves termékekre vonatkozóan tartanám 
jónak. Hogy most tojást vagy mézet vagy valamit, amit ott helyben esetleg nem állítanak elő. 
Akkor olyat nem állítanak ott elő. Még számtalan mód van arra, hogy ezeket meg lehessen 
vásárolni, tehát hogy akkor honnan, milyen távolságról hívható be, azt én nem nagyon 
gondolom helyesnek. Én azt gondolom, hogy valamiféle behatárolás kell ebből a szempontból 
egyrészt gazdasági oldalról, másrészt pedig akkor már nem helyi, akkor már megint egy nagy 
távolság. De hogyha a megyében van, minden megyében, még a legkisebbikben is vannak 
olyanok, akik egy-egy kuriózumterméket gyártanak és állítanak elő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Sáringer-Kenyeres Tamás következik. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. A többieket 

támogatandó szeretnék én is hozzászólni többek között abban a kérdéskörben, hogy 
tulajdonképpen nem is tudom igazából, miről beszélünk, mert itt azt szeretnénk segíteni, hogy 
a magyar termékek a piacra kerüljenek, és a termék az igazából lényeges, nem az, hogy 
milyen formában, milyen jogi formában, kft.-ben, betéti társaságban, egyéni vállalkozóként 
vagy őstermelői igazolvánnyal állítottuk elő. Tehát azt a megkötést, hogy jogi személy nem 
árusíthat, nem tartom igazából helyénvalónak… 

 
ELNÖK: Az nincs benne egyébként. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ha nem zárja ki, akkor elnézést, hogy 

szaporítom a szót.  
A másik vonatkozás, a kézművesek beengedése az ilyen típusú piacra. Én nem biztos, 

hogy ezt üdvösnek tartanám. Ezek a piacok legyenek élelmiszerpiacok, tehát mezőgazdasági 
termékekből és azok feldolgozott termékeiből álljanak… (Hanó Miklós közbeszól.) Értem, 
hogy párosulhat mellé egy-egy karikás ostor, síp vagy dob vagy valami, de önmagában azért a 
fő profilja ezeknek a piacoknak az élelmiszerpiac legyen! 

Még egy kérdés: mi ez a 40 kilométer? Kör, távolság, út? (Hanó Miklós: Amőba!) Mi? 
Nincs behatárolva a 40 kilométer igazából. Ha körre gondolok, akkor például az átfedések 
miatt valaki több helyre is jogosult menni… 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Így van.  
 
ELNÖK: Persze. Meg ha nem körre gondolsz, akkor is. (Derültség.)  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Az alelnök úrnak igaza van. Úgyhogy 

számomra ez még nem teljesen tisztázott. Egyébként mindenképpen szeretnék csatlakozni 
ahhoz is, hogy a megjelent szakértőt hallgassuk meg, és kérjük meg, hogy mondja el a 
véleményét a javaslatával kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Mielőtt Varga Gézának megadnám a szót, én is szeretnék első 

körben szólni… (Jakab István: Még én is kértem szót.) Igen, de akkor is én jönnék elvileg, 
hogyha… (Jakab István: Nem, csak jeleztem.) Bocsánat! Bocsánat, Pista! (Jakab István: 
Semmi gond!) Akkor mondjad, akkor megadom a szót, és majd utána… (Jakab István: Csak 
az alelnök úr után!) Jó. (Font Sándornak:) Sanyi, addig visszaveszed?  
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Mondjad! …Csak összevissza cserélgetjük… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én alapvetően azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy 

támogatandó javaslat, és az is látszik, hogy nem a törvény szövegében van a lényeg. 
Pontosabban én azért nem egészen így szövegeznék, pontosan abból kifolyólag, ami itt 
elhangzott, én magába a piac fogalmába nem tenném bele a helyit, hanem azt mondanám, 
hogy termelői piac, és akkor ahol a helyi termelő árulhat. Onnantól kezdve ez a gond, hogy 
kire terjed ki a dolog… Magyarul azzal, hogy kistermelő, megmondom őszintén, azért nem 
tudok mit kezdeni, mert nincsen ilyen jogi fogalom. Lehet kistermelő egy bt., lehet kistermelő 
egy kft., és lehet nagyon nagy termelő egy egyéni vállalkozás. Tudok egyéni céget, amely 
5 ezer darabos vágóhidat működtet egyéni cégként, tehát magánvállalkozó. Én nem tudom, 
hogy akkor most… Mert ha azt mondjuk, hogy őstermelő, az egy más kategória, attól viszont 
én nagyon óvnám magunkat, mert ott először rendet kellene rakni, mert a 400 ezer emberből 
300 ezer ember csak az adószabályok miatt őstermelő - mi ebbe nagyon sokszor 
belefutottunk, sokat vitatkoztunk rajta -, és én bizonyos ügyekben meg sem engedném 
egyébként, tehát aki például európai uniós támogatást vesz igénybe 20 hektár fölött, nem lehet 
őstermelő, az már egyértelműen piaci szereplő. Zöldségben, másban, tojásban, egyébben 
nyilván értelmezhető ez a fogalom, de hogy a szántóföldi növénytermesztésben úgy legyen 
valaki őstermelő, mert akkor tízen adják le ugyanarról a tábláról a búzát, aztán szétírják tíz 
szállítójegyre, azért, hogy ne kelljen adózni, ennek én nem látom semmi értelmét. Tehát 
magát ezt a rendszert biztosan igazítani kell.  

Amiről most beszélünk egyébként, az egész fogalmi kör maga a törvényjavaslatban 
nincs benne, tehát nyilván azon fog ennek a dolognak az életképessége múlni, hogy ennek a 
végrehajtási rendelete milyen lesz, mert maga a törvény… Ha így marad, akkor sincsen vele 
gond, csak kérdés, hogy a vhr. majd mit ért bele. Én is rengeteg olyan példát tudnék mondani, 
hogy nálunk helyben is kisebb kapacitású… És most ott vannak a piacon, amit a Sanyi is 
mond, hogy ott van a piacon egy mozgó bolttal egy kft., amelynek van egy kisebb vágóhídja, 
és az körbemegy a megyében, nem is megy kijjebb, mert nincs értelme kijjebb menni, mert 
annyi terméke van, amennyi helyben elfogy, tehát nem nagyon kell kijjebb menni. De innen 
kezdve valami civil mozgalmár odaáll elé, és azt fogja neki mondani, hogy bocsánat, de ez 
alapján a törvény alapján te nem jöhetsz ide. A törvény alapján egyébként odamehetne, 
miután nincs a fogalomban tisztázva.  

Én tehát úgy gondolom, hogy maga ez a szabály nagyjából rendben van. Azon el 
lehetne gondolkodni módosítón - én nem fogom beadni, mert úgyis leszavazzátok, tehát azt 
kérem, hogy inkább ti gondoljátok végig, akik… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Ez nem igaz! A 
múltkor is befogadtunk egyet!) Nem tudom, hogy az mi volt, helyesírási, 
gondolom…(Derültség.)  

 
ELNÖK: Hiba volt. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Hiba volt, az is hiba volt. 
 
ELNÖK: Helyesírási! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Na mindegy, félretéve a humort, mert azért egy kicsit 

annak szántam, merthogy tényleg volt már rá példa, hogy meg tudtunk egyezni bizonyos 
módosításban, de én azért ezt egy kicsit átfogalmaznám, és akkor ez a probléma nem 
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probléma. Ettől még a végrehajtási rendelet nagyon keményen bekorlátozhatja azt, hogy ki az 
a szereplő, aki mondjuk ebben a tevékenységben részt vehet.  

Még egy példát hadd mondjak, elnézést! Sokat vitatkozunk vagy nálunk a megyében 
balhé van a káptalantóti úgymond biopiaccal, ami persze nem az, tehát aki volt már ott, 
pontosan tudja, hogy nagybani a zöme áru; jó kezdeményezés volt az, csak a Balaton-part 
miatt nyilván rámozdult erre sok mindenki. De annak a főszereplője például egy családi kft., 
amely az egészet húsban, borban, egyébben működteti. Na most pont őket kizárnánk a saját 
piacukról, akik ráadásul káptalantótiak? Még polgármester is mellesleg a Feri, aki a családi 
vállalkozás vezetője. Az egy tipikus családi vállalkozás, abban senki más nincs, semmiféle 
multi vagy más nincs. Ők attól a perctől kezdve a saját piacukról, amit ők saját maguk 
brusztoltak össze, ki lennének zárva. Szóval azért én ezzel egy kicsit óvatos lennék. Viszont 
sok mindenkit ki kellene onnan zárni, ahogy én ott körbenéztem, egy-kettőnek mondtam is, 
nem is tetszett neki, hogy mondjuk ezt az árut a Tescóban láttam még tegnap, kicsit 
átcsomagolva. Megvan ez a veszélye, és meg is lesz.  

Itt egy a kérdés, hogy a lakosság irányába mekkora propagandát lehet egy ilyennel 
csinálni, lesz-e mondjuk a működtető civileknek, akik egy ilyet elindítanak, marketingre, 
reklámra pénzük. Ugyanis én azt látom - nálunk is van piac kedden és pénteken, sőt vasárnap 
is van egy kisebb megjelenésű dolog -, hogy nincsen attól több eladó, hogy egyszerűsödött a 
rendelet, nem látok többet, én tehát ugyanazt a kört látom, annak a 90 százaléka tisztességes, 
azt meg nyilván tudom, hogy ki nem az, de attól függetlenül az is ott van, és van, aki tőle is 
vásárol.  

Még egy: például a tej kapcsán egyre kevesebb olyan termelő van, aki tehenet tart, 
innentől kezdve, ha mi azt mondjuk, hogy ilyen szabályrendszer van, a termelői tejet 
gyakorlatilag kizárjuk ezekről a piacokról. És általában a vállalkozások visznek tejet, tehát 
valaki kisétál ide a sarokra… Ezt én nyugodtan mondhatom termelői tejnek, mert az a 
tehénből ide került, tehát semmiféle trükk nincs benne, és megveszik 200 forintért, csak 
mondom - egyébként szerintem pofátlanul drágán árulnak, de ez egy más kérdés, ha 
megveszik, akkor az nyilván a piacnak a dolga. De ezt például én nem zárnám ki. És nem lesz 
olyan, gyerekek, aki saját tejet árul, olyan nagyon kevés van, nálunk már csak egy termelő 
van, aki piacra viszi a friss tejet, viszont az olyan mobil árusító autóban, amely egy családi 
kft.-é vagy éppen akár egy rt.-é - akkor mi van? -, abban akkor is termelői tej van, bárhogy is 
nézem.  

Én tehát egyértelműen támogatom ezt az ötletet, nagyon várom a végrehajtási 
szabályokat, amelyek közül a Sándor sokat elmondott, amivel kapcsolatban azért nekem is 
van néhány fenntartásom, hogy kit lehet kizárni, meg kit nem lehet. Van még idő, a 
törvényszöveg jó. Azt a féket, amely mondjuk kizárná ezt a témát, egy szövegpontosítással 
lehet kezelni, de ha így marad, akkor is lehet, tehát azt sem mondom, hogy nem, csak azért 
erre vigyázzunk, mert azért a fő termelőket nem kellene kizárni a helyi termelői körből.  

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

 
ELNÖK: Jakab István következik. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A magam részéről először a véleményemet, utána a kérdésemet szeretném 
megfogalmazni. A véleményem az, hogy mindenképp indokolt a módosítás, indokolt ezen a 
területen egyértelmű szabályrendszert felállítani. Én azt gondolom, hogy nyilván végre lehet 
hajtani magán a törvénytervezeten bizonyos módosításokat, de önmagában így, ahogy van, is 
képes a problémát kezelni, mert amit kapcsolódó rendelettel - amire az elnök úr mint 
előterjesztő hivatkozott - lehet kezelni, azt nyilván nem kell nekünk a törvénybe beemelnünk.  
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Néhány tanulságot szeretnék az ügy kapcsán elmondani. Az a legfontosabb, ha az 
ember a saját kudarcát odarakja az asztalra, és annak alapján levonja a következtetést vagy 
ajánlja másoknak, hogy vegyék figyelembe. Anno a Budai Várban szerveztünk egy termelői 
piacot, markotányos kocsikkal felhozták az emberek az élelmiszert, egy színfolt volt a 
Várban. És miért buktunk meg? Illetve nem mi buktunk meg, sajnos, hanem azok az emberek, 
akik ott árulni akartak. Azért, mert már a harmadik-negyedik piac után megjelentek a 
viszonteladók, és onnantól kezdve tarthatatlan volt a helyzet. Én ezt ajánlom a szervezők, akár 
az Élő Tisza, akár a többiek szíves figyelmébe is. Tehát mindenképp szabályozni kell, ez a 
törvénymódosítás ebbe az irányba hat - nyilván még optimálisabb megoldásokat is figyelembe 
lehet venni.  

Egy szempontot, ami itt szóba került, erősíteni szeretnék. Az őstermelői vonalat abban 
az értelemben kell nagyon határozottan ellenőrizni, mert a banántermelő, a narancstermelő, a 
mandarintermelő, ezek hatalmas holdingok itt Magyarországon, tökéletesen működnek, és 
egy 200 négyszögöles hétvégi kert tulajdonosa képes 15 boltot működtetni. Biztos, hogy 
ezekre… 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Őstermelőként.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Termelőként. Biztos, hogy ezekre oda kell figyelni. Van 

javaslatunk, én remélem, hogy a későbbiek során ez majd szóba kerül, mert a technika ma 
már lehetővé teszi, hogy oda se kell menjen az ellenőr az őstermelőhöz, csak a termelőnél 
legyen nála a kártya, és a kártya, a csipkártya alapján, ami csipkártya van az őstermelőnél, 
arról onnantól kezdve egy mozdulattal le lehet húzni, hogy mondjuk banánt árul, és közben 
csak baromfitenyésztéssel foglalkozik otthon. Nem akarom hosszúra engedni, csak jelezni 
szeretném, hogy ezt a problémát lehet kezelni, a nanotechnológiát ugyanúgy lehet alkalmazni, 
ma már minden megoldható, csak oda kell rá figyelni. Egy biztos: a helyi piacnál a helyi 
embereknek termelőként, a helyi vásárlóknak fogyasztóként és a helyi önkormányzatnak itt 
egy nagyon szoros együttműködésére van szükség.  

A kérdésem a következő: remélem, jól értelmezem, tehát a megyében, illetve ha 
mondjuk a megye egyik sarkában van a település, akkor a 40 kilométer úgy értelmezendő, 
hogy a megye területén megtermelt áru, illetve a piac helyétől akár a szomszéd megyék 
területére kiterjedően 40 kilométer. (Font Sándor: Igen, átnyúlik.) Elnézést kérek, csak 
szerettem volna ezt mindenkinek a számára meg a magam számára is egyértelművé tenni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, jól értelmezted, ebben ez van. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megnyitnánk a második kört, miután többen jelezték, 

hogy egyetértenek azzal, hogy a szakértő hölgy megszólaljon, nem szavaztatnék erről, mert 
úgy gondolom, ebben eddig konszenzus látszik, megkérem Szabadkai Andreát, hogy a 
gondolatait röviden ossza meg velünk. Ide kellene jönni valahova egy mikrofonhoz a 
jegyzőkönyv miatt, jó?  

 
SZABADKAI ANDREA (Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület): Nagyon szépen 

köszönöm, és elismerésem, mert úgy látom, itt ténylegesen mindenki a szívügynek tekinti ezt 
a dolgot - és tényleg az. Pár kérdésre pár válasz. 

Jelenleg Magyarországon jogszabályi szinten egy kategória biztosítja, hogy nem 
import, szlovák sertésből való hurkát gyárt egy előállító, és az a kistermelői fogalom, ugyanis 
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az definiálja, hogy hány naptól, hónaptól kezdve kell a gazdaságában lennie annak a 
sertésnek, amelyet maga nevel, és amelyből terméket készít. Itt tehát biztosítva van az, hogy 
magyar termékről van szó.  

A másik az értékesítési vagy az előállítási körzet. A kistermelői rendelet jelen 
formájában definiálja, hogy az állati és a feldolgozott termékek a gazdaság helyétől számított, 
légvonalban számított 40 kilométeres körzetben, a megyében, illetve Budapestre 
értékesíthetőek, kivéve a zöldség-gyümölcs, a méz és a hal esetét, ahol országos értékesítést 
enged. Na most hogyha egy magasabb szintű jogszabályban, egy törvényben mi ezt az 
alacsonyabb szintű jogszabályban már megfogalmazott értékesítési határt úgymond 
leszűkítjük - és itt Patay úrnak voltak nagyon jó észrevételei a dinnyésektől kezdve a 
gesztenyemézesekig -, akkor ami országos értékesítést a kistermelői rendelet engedne, azt egy 
magasabb rendű jogszabály nem fogja engedni. Azt gondolom, hogy ha csak egy viharkárra 
gondolnak, már probléma fog felmerülni egy törvényi szabályozás szintjén.  

Arra szeretném kérni önöket - és ez most részemről is egy bizalom, mert tegnap 
tárgyalásokat folytattam a Vidékfejlesztési Minisztériumban -, hogy ha már nem nagyon 
tudnak visszakozni abból a fogalomból, hogy kistermelő, jelezném, hogy a beszélgetés során 
azért én azokat az információkat kaptam, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium most dolgozza 
át azt a fogalmat, és akkor januárig még lenne idő ezt kidolgozni és hatályba léptetni, hogy 
ezek a családi kft.-k, ezek a vállalkozások, amelyek most, jelenleg jogszabályilag definiálva 
nem lehetnek kistermelők, mert csak természetes személy lehet kistermelő, ezeket a 
bővítéseket, ezeket az életszerű bővítéseket a VM megoldja, akkor ezzel megoldódik az, hogy 
igen, az a gazda, aki kft. formájában regisztrált egy tehenet, az is elvihesse a tejét, illetve azok 
a tejes kft.-k is elvihessék a tejüket, amelyet a többi gazdától, a saját tehénnel rendelkező 
gazdától megveszik a tejet. Ezeket a dolgokat tehát januárig el lehet végezni.  

A kézműves dolgokat illetően - én nem mertem mondani, csak azért jelzem, hogy 
lássák - nagyon sok kérés érkezett. Nagymaroson a falugazdász járta végig a termelőket, 
ugyanúgy, ahogy Kecskeméten a civil szervezet. Én azt mondom, hogy itt megint nemcsak 
kategóriákban, hanem az emberben kell gondolkodni, mert aki felvállalja, az szívvel-lélekkel 
felvállalja, és az minőségileg garanciát vállal ezekért a termékekért, akár kft., akár termelő, 
akár szövetkezés, akár szövetkezet, hogy az helyi, és ő csinálja, vagy a többiek által előállított 
termékből készíti a terméket.  

Azt szeretném tehát kérni önöktől - csak hogy gyors legyek -, hogy egy magasabb 
rendű jogszabályban ne szűkítsenek le olyan lehetőséget, amit egy alacsonyabb szintű 
jogszabályban még meg lehet tenni az önök elmondott igényei szerint, és jelenleg is le van 
írva. Hogyha kérdésük van, akkor gyorsan válaszolnék majd, ha lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a második kört. Varga Géza jelezte, 

hogy szólni akar. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, tényleg csak az 

utánam szóló képviselőtársaim által elmondottakra reflexióként. Ez a törvénymódosítás 
nekem úgy fog bevonulni a történelembe, hogy itt a bizottságban megvalósult a nemzeti 
összefogás, annyira érezhető az, hogy itt nem a különböző frakciók egymásnak feszüléséről 
van szó… (Dr. Józsa István Font Sándornak: Nagy baj van, öten vannak a portán, és nem 
tudnak bejönni!) 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Ne haragudj, bizottsági ülés van. (Dr. Józsa István: Valaki 

csináljon valamit!) Itt bizottsági ülés van… (Dr. Józsa István: Örülök neki.) A titkársággal 
kell az ilyesmit megbeszélni, jó? Itt bizottsági ülés van. (Dr. Józsa István: Üdvözlöm a 
bizottságot!) Köszönjük szépen. (Közbeszólás.) Köszönjük szépen. Folytasd, Géza! 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát itt végre nem a frakciók egymásnak feszülése van 

egy-egy adott módosítás kapcsán, hanem tényleg az árnyalatokról tudunk beszélni… 
(Közbeszólások, zaj.) Teljesen felbomlott a rend.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát az árnyalatokról tudunk már beszélni, és mindannyian 

egy irányba. Hogy a jogi személy, kft., szövetkezet, s a többi, értékesíthessen vagy ne, ebbe a 
vitába szeretném csak azt a megfontolást behozni, hogy a méretgazdaságosságra nagyon 
vigyázzunk, mert ez a méretgazdaságosság egy lopakodó valami, ami a verseny ellen hat. Itt a 
versenyről úgy beszélünk, mint egy szent tehénről, hogy az milyen fontos; fontos, de az 
egyenlő szereplők közötti verseny a fontos. És itt én azt gondolom, hogy Font Sándor 
képviselőtársunk javaslatában a helyi piac könnyített megnyitására én mindenképpen 
prioritást adnék a kistermelőknek. Ahogy Szabadkai Andreától is hallottuk, ez most definiálva 
van, és nem azonos az őstermelővel, ahogy Gőgös képviselőtársam bizonyos fokig 
összekeverte, én legalábbis úgy értettem. A kistermelő az az őstermelő, aki a kistermelői 
törvény alapján egy üzemet, egy kistermelői feldolgozóüzemet működtet. Tehát a kistermelő 
nem azonos az őstermelővel ebben az értelemben, és a törvény is kistermelőről beszél. 
Viszont valóban, ha ezt nem definiáljuk pontosan, ahogy Szabadkai Andrea javaslata erre 
vonatkozik, akkor itt kavar lehet. Nem akarom hosszúra húzni a második körben, csak ezt 
kérem. Én azt javasoltam, én is azt javasoltam, hogy a jogi személyek a saját telephelyükön 
kezdeményezhessenek helyi piacot, ott biztos, hogy nem fogják a nagybanin megvásárolt 
termékkel versenyhelyzetbe hozni a saját terméküket, tehát biztos, hogy ott a saját termékük 
lesz, és kezdeményezzenek, és ők vonzzanak a környékről kistermelőket, őstermelőket! Én 
ezt engedném meg, mert itt annak a bizonyos méretgazdaságosságnak a kérdése nem 
érvényesül, mert azért egy kistermelőnek - Sándor, ezt te említetted - igenis meg van adva, 
hogy egy héten hány disznót, s a többi, és az már több, mint akár egy kft., és akkor ha a kft.-t 
ugyanúgy beengedjük, akkor ott nincs, hogy ez most kisvállalkozás, az mikrovállalkozásként 
kft.-e. Tehát a méretgazdaságossággal könnyen elmehetünk egy középvállalkozás felé, amely 
egy középvállalkozás - az is kft. - ugyanúgy a szívünk csücske, csak itt, a helyi, könnyítetten 
létrehozható helyi piacnál én a kistermelőknek, őstermelőknek adnék prioritást éppen a 
méretgazdaságosság miatt. Itt ők legyenek versenyképesek! Mert nem versenyképes vagy 
nem azonos az esélye annak, aki hetente egy sertést vághat, és annak, aki ezt gyakorlatilag 
korlátlanul megteheti, ha egy kft. formájában üzemelteti. Akkor ugyanazon a piacon megint 
az a kistermelő kerül nehezebb helyzetbe. (Hanó Miklós: De ha az jót csinál, az miért baj, te? 
Ne hülyéskedj!) Nem baj, nem baj… 

 
ELNÖK: Egy pillanat! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ezer más módja van még az értékesítésnek… (Hanó 

Miklós: Megint túllihegjük az egészet!) 
 
ELNÖK: Egy pillanat, Miklós, egy pillanat! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ezer más módja van az értékesítésnek. Tehát ezt a helyi 

piacot, azt gondolom, így, pozitívan diszkrimináljuk a kistermelők kapcsán, ez volt a lényeg.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Sándor, egy rövid megjegyzésem van: pozitív diszkrimináció 

van, mert nekik nem kell például húsminősítést csinálni, elvileg a nagyoknak meg kell. Tehát 
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ebbe most ne bonyolódjunk bele, mert akkor túlságosan sok lesz a… (Varga Géza: Hogyne 
kellene!) Nem kell, mondom… (Hanó Miklós: Élőállat-vizsgálat kell. - Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést, hogy még egyszer 

hozzászólok, csak ezzel a társaságos dolgokkal, úgy látom, bedobtam a kavicsot a mély vízbe 
- nem volt szándékom, hozzáteszem -, ugyanakkor arra, amit Varga Géza képviselőtársam 
felemlített, azért néhány reflexióm lenne. Tehát én azzal teljesen egyetértek, amit te 
feszegettél, és amiről hangosan gondolkodtál, hogy gyakorlatilag vannak már olyan 
társaságok, amelyek a versenyhelyzetükből adódóan tudnak úgy diktálni egy piacon, tudnak 
olyan árakkal előjönni, ami a kistermelő számára hátrányos, teljesen egyetértek, nem is 
hiszem, hogy azt gondolhattam volna, vagy azt gondolom, hogy ezt így kell csinálni. De az 
élet… Én megint egy példából indultam ki, nem egy olyan helyzetből, amikor ezek a 
csoportok vagy piaci szereplők eldöntik vagy meghatározzák a leendő termelői piacnak a 
státuszát. Én abból indultam ki, hogy én egy ilyen hasonló piacban mit látok a gyakorlatban. 
Én azt látom, hogy amire hivatkoztam, az a gyümölcstermelő, az pont egy választékbővülést 
tud jelenteni az első pillanattól az utolsóig, ha az nem lenne a piacon, akkor három hete nem 
lehetne őszibarackot kapni a szentesi piacon, pont néztem, nem volt már a termelőknél. Én 
ebből a szempontból mondtam, és nem abból, hogy ki mekkora, miért akkora, miért társas, 
miért nem társas, miért őstermelő, miért termelő. Ez egy olyan problémakör, amit egyszer, 
akárhogy kerülgetjük is, meg kell oldanunk. Szóval addig, amíg ebben a kérdésben - majdnem 
mondhatni, hogy eretnek dolgot mondok - nem fogunk tisztába tenni az őstermelői fogalmat, 
a termelőt, hogy kis szeretünk, kit nem szeretünk… Egyet kellene szeretnünk: a magyar 
élelmiszert. (Közbeszólások: Így van! Erről van szó!) A magyar élelmiszert kellene szeretni. 
Semmiféle probléma nem lenne szerintem, ezektől a politikai megkülönböztetésektől 
egyszerűen viszketek, komolyan mondom, mert nem erről kellene hogy szóljon az élet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor még Hanó Miklós, utána Jakab István.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt mondanám, hogy szerezzük 

vissza a helyi piacot, és annak az egyik alapvető dolga valószínűleg az őstermelők, 
kistermelők által előállított termék, de én akkor is örülök, ha a kistermelő által előállított 
sertést akár egy középkategóriás cég dolgozza fel, és az árulja, mondom még egyszer, hogy jó 
élelmiszert együnk. Az, hogy az őstermelő most elkezdett húst feldolgozni, az egy 
kényszerpálya, mert egy csomó vágóhíd meg egyéb bezárt, mert amikor jó ára volt a 
sertésnek, oda is le tudta adni, és nem volt tovább gondja, igaz, hogy ha magasabban 
feldolgozza, neki is nagyobb a haszna belőle. Tehát az a verzió is fennáll, hogyha a termelő 
tulajdona a feldolgozó - márpedig lesz ilyen, hogy kistermelő tulajdona a feldolgozó, 
mondjuk 10-15 termelőé -, és akkor azt mondjuk neki, hogy, figyelj, te már nem vagy 
kistermelő, őstermelő? Álljunk már meg egy pillanatra!  

Ennek az a lényege, amit a Sanyi is mondott, hogy magyar terméket fogyasszanak, 
hogy a belföldi piacot szerezze vissza a termelői oldal - itt ez a lényeg. És az, hogy amellett 
elfér a kistermelő, aki 10 disznót dolgoz fel, vagy egy olyan kisebb cég, amelyben 10 vagy 
20 termelő van benne, mert ezt akarjuk elérni hosszabb távon, arra is legyen lehetőség! Az 
irány tehát jó, aztán majd a piaci szereplés meg egyebek hozzák meg, ha már letisztázódott, 
hogy kit szeretünk, meg kit nem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Jakab István! 
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JAKAB ISTVÁN: (Fidesz): Egyetlen mondat, Hanó Miklós kimondta az utolsó 

mondatával, amit csak alá akarok húzni. Magában a törvénymódosítás tervezetében a 
továbblépési lehetőség benne van, a részletes szabályokat tartalmazó rendelettel pedig 
működtethető a helyi piac, a helyi önkormányzat helye, súlya, szerepe pedig majdan a 
kapcsolódó jogszabályokban meghatározható. Köszönöm szépen. (Hanó Miklós: 
Egyetértünk!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor a vitát lezárom, és válaszadásra visszaadom a szót az 

előterjesztőnek.  
 

Font Sándor (Fidesz) válaszai, reflexiói 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Naiv voltam, mert azt gondoltam, hogy 
képviselőtársaim a jelenlegi jogszabályokat olyan mértékben ismerik, hogy a piac nyitására 
vonatkozó szabályokat és a jelenleg élelmiszert előállító vállalkozásoknak az ezen piacon való 
megjelenését is ismerik. Azt érzékelem, hogy ez nincs egészen így. Ezért elnézést kérek, de 
szeretném tisztázni az előterjesztői szándékomat.  

Mindazt a vitát illetően, amely a társas vállalkozások és egyéb formában működő 
élelmiszertermelők piacon való megjelenését vagy nem megjelenését illette - hiszen rengeteg 
ilyen kérdést volt itt; külön megpróbálok válaszolni a nem erre a témakörre vonatkozó 
kérdésekre -, az a kérdésem, hogy és mi akadályozza meg jelenleg ezeket a vállalkozásokat, 
társaságokat abban, hogy ezek az élelmiszerek eljussanak a piacokra. Jelenleg ők bármely 
piacon megjelenhetnek. Annak, amit én kezdeményezek - majd mindjárt jelzem, hogy ki a 
célcsoportja a kezdeményezésnek -, nem ők a célcsoportja, az a helyzet, hogy nem ők azok. 
Nagyon egyértelműen definíciószerűen arról van szó, hogy helyi termelői piac, és mint 
említettem, a létező 52/2010.(IV.30.) számú kormányrendelet, amely még az FVM, tehát az 
előző kormány által meghozott rendelet, államtitkár úr, azt mondja ki, hogy ennek a 
kistermelői rendeletnek kistermelő, az úgynevezett (1) bekezdésben meghatározott 
tevékenységet végző természetes személy. Ez a helyzet. Az őstermelő is természetes személy, 
hozzá szeretném tenni. Természetes személy. Mit tehet ez a természetes személy? Azt mondja 
az 1. § (1) bekezdése, hogy az úgynevezett „A” melléklet szerinti kismennyiségű, általa 
megtermelt alaptermékkel vagy az általa betakarított, összegyűjtött vadon termő 
alaptermékkel megjelenhet különféle definíciókban 40 kilométeres piac, budapesti piac, s a 
többi, még az is definiálásra került, hogy a tevékenysége helyétől légvonalban számítódik a 
40 kilométer. Ezt szerettem volna itt megint csak tisztázni. A b) pontjában pedig azt mondja, 
hogy ezen alaptermékekből előállított élelmiszert, tehát egy feldolgozottsági fokkal 
rendelkező élelmiszert árusíthat. Az alanya tehát természetes személy, és a maga által 
megtermelt, maga által előállított, maga által begyűjtött termékekre vonatkozik. Ezért nincs 
további társulási vagy együttműködési vagy kft. vagy bármi más formában tevékenységet, 
előállító és megtermelt élelmiszert előállító, termelői tevékenységet folytató alany ide 
bevonva. Utána ez a rendelet nagyon egyértelműen meghatározza a hivatkozott úgynevezett 1. 
számú mellékletben, hogy melyek azok a tevékenységi és termékkörök, amelyekkel 
megjelenhet ezen a piacon.  

Az énáltalam tett kezdeményezés tehát nem a jelenleg működő és egyébként a 
termékét minden területen már jelenleg is értékesíteni tudó élelmiszertermelőkre vonatkozik, 
hanem egy olyan speciális körre, amely nagy nehézségek árán tudna csak egy boltba, netán 
hipermarketbe, s a többi, bejutni, szinte fizikai képtelenség, hogy ezekkel a termékekkel oda 
bekerüljenek. Ezért természetes személy az alanya, és nem több. A lehetőség az ő számukra 
szól. Innentől kezdve az a kérdés, hogy aki piacot nyitna - ezt kezdeményezheti, mint 
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említettem, maga a település jegyzője, bármely természetes személy, társaság vagy egyesület, 
ez nyilvánvaló -, az az ezen célcsoport által meghatározott alanyok részére kezdeményezi ezt 
a piacot. És mint említettem, nincs kizárva a tevékenységi körből senki más, csak ezen a 
piacon ők nem jelenhetnek meg, mert jelenleg is megtehetik azt a tevékenységi kört, amit itt 
keresünk. A szerint a piacszabályozás, vásári szabályozás, és élőállat-vásári szabályozás 
szerint, amely jelenleg életben van, azokon a területeken természetesen ezek a magyar 
élelmiszert előállító bt.-k, kft.-k, családi gazdálkodók jelenleg is megjelenhetnek, itt tehát 
nincs értelme egy újabb megerősítésnek, és nem róluk szól, az alanyok ez esetben tehát nem 
ők.  

Nem értek egyet Szabadkai Andrea elnök asszony azon megfogalmazásával, hogy egy 
magasabb rendű jogszabályban szűkíteni fogjuk az egyébként rendeleti úton lehetőséget 
biztosító egyes élelmiszerek kivételes értékesítési lehetőségének. Valóban, a méz, a méhészeti 
termékek és az élő hal, s a többi, árusításánál nincs megye, nincs 40 kilométeres korlátozás a 
jelenlegi jogszabályban, ez valóban így van. (Szabadkai Andrea: Így van.)Ö De azzal, hogy 
megjelenik ez a rendelet, ők még ezt a szabályt alkalmazhatják, csak nem mehetnek el egy 
kistermelői, ezen definíció szerint megfogalmazott helyi termelői piacra. (Szabadkai Andrea: 
Hát ez az!) Nem, mert tessék megérteni, hogy a lokalizáció, előterjesztésemben a megye, de 
nem az én előterjesztésem, hanem az élő, még az MSZP-kormány által meghozott rendeleti 
logikát vittük át, ami a megye, a 40 kilométeres körzet és a 40 kilométer átnyúlik a 
megyehatáron - Jakab István képviselő úr vagy nem is tudom, ki kérdezte -, ez természetes, 
átnyúlik a megyehatáron, és Budapest az ismert felvevői piac nagyságrendje miatt. Tehát a 
megszületendő esetleges törvényi szabályozás nem írja fölül az 52/2010. rendeletben meglévő 
azon jogosultságát ezen kistermelőknek, hogy korlátozás nélkül elvihetik a halat, a mézet, s a 
többi, elvihetik jelenleg is, ezután is elvihetik, csak egyet nem tehetnek meg - nevesítem -: 
mondjuk a kecskeméti ilyen típusú természetes magánszemély a netán Nyíregyházán 
megnyíló helyi termelői piacra valóban nem viheti el, oda valóban nem viheti el, mert nem fér 
bele a 40 kilométeres körzetbe, nem fér bele a megyén belüliségbe, és Nyíregyháza nem 
Budapest, ezért nem viheti oda le.  

Pontosan a lokalizáció, a kis szállítási költség, a kis adalékanyagú élelmiszerek - 
merthogy nem kell annyi tartósítószer, ha nem kell annyit szállítani, tehát ezeket a 
nemkívánatos anyagokat ilyenkor vonjuk ki belőle - közvetlen fogyasztóhoz való eljuttatása a 
logikája ennek a törvénynek. Ezzel megpróbáltam válaszolni mindazokra a kérdésekre, és úgy 
fejeztem ki, amiért elnézést kérek, hogy kicsit rendet szeretnék tenni abban a logikában, ami 
ennek a törvénytervezetnek a benyújtását indítványozta, a jelenleg élő jogszabályokat, 
amelyek a kistermelői élelmiszer-előállításra nézve jelenleg élnek, az 52/2010-esre gondolok, 
és az egyéb jogszabályokra, amelyek az élőállat, a piac, a vásárok szabályozását rendezik. 
Ezek továbbra is fennmaradnak, és nincs kizárva onnan egyetlenegy üzemszerűen, 
megélhetési szinten működő, bt., kft. vagy nem tudom milyen formában magyar élelmiszert 
előállító jogosultsága, hogy továbbra is megjelenjenek a jelenlegi piacokon. De ezen a helyi 
termelői piacon nem, mert nem ők az alanyai. Az 52-es rendelet egyértelmű: természetes 
személy az alanya, és ezt a logikát szeretném továbbra is erősíteni. Azzal egyetértek, azon 
lehet vitatkozni, hogy jó-e ez a logika, de én úgy láttam, hogy ennek a körnek van most a 
leginkább beszűkítve a termék-piacrajuttatási lehetősége.  

Eltérve most már a természetes személy, bt., kft. logikájától felmerült még néhány 
kérdés. Nem tudom ide bekapcsolni a biopiac logikáját. Értem, amit Varga Géza 
képviselőtársam elmondott, de az, hogy akik - te nevesítetted - a MOM Parkban olyan 
szerződést írtak alá, hogy akkor árusíthatnak ott, hogyha nem kezdeményezik másik piac 
létrehozását, az, elnézést, az ottani üzemeltetőkkel köttetett szerződésen alapul. De ahogy 
máshol megtették, hogy biotermékeket nevesítve árusítanak - egyébként a Balaton-felvidéken 
árusítanak ilyen biotermékeket -, az nem zárja ki, hogy ők maguk kezdeményezői legyenek 
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egy másik területnek ezek szerint. (Varga Géza: Akkor nem árusíthatnak a MOM Parkban.) 
De azt hiszem, hogy jogszabályi szinten egy magánszerződésbe beleszólni, abba, hogy ki mit 
vállal, nem lehet. Én értem ennek a visszásságát, de tartok tőle, hogy jogszabályi szinten ezt 
szabályozni nem lehet. A lehetőség, hogy más is szervezzen biopiacot, természetesen minden 
további nélkül megvan, miért ne? (Varga Géza: De akkor nem árusíthat a MOM Parkban! - 
Hanó Miklós: Hagyjuk már a MOM Parkot!) De én ezzel a kérdéssel nem tudok mit kezdeni, 
ő ezt a feltételt vállalta, amikor elment a MOM Parkba, és az ottani üzemeltetővel kötött egy 
szerződést, ezzel sajnos nem tudok mit tenni.  

A 40 kilométer kérdésköre, illetve a legsúlyosabban a magánszemély, a természetes 
személy és a társas vállalkozások által megtermelt magyar termékek piacra juttatása merült itt 
fel, és én úgy gondolom, hogy ezekre válaszoltam, illetve Szabadkai Andrea felvetésére is 
válaszoltam.  

Én úgy érzem, hogy ez csak egy újabb lehetőség egy meghatározott körnek, és nagyon 
szeretném, hogyha ennek lennének alanyai és kezdeményezői. Ahogy Farkas Sándor is 
elmondta, sok helyen már jelenleg is működik két piac. Kíváncsi vagyok, hogy Szentesen 
vajon kezdeményez-e valaki helyi piacot - nem biztos. Olyan helyeken fognak ilyet 
kezdeményezni, ahol erre egy termelői kör van, és netán most hiány mutatkozik. A 
Dunántúlról van egyre több olyan visszajelzés, hogy fizikailag megszűntek a klasszikus heti 
piacok. Valószínű, hogy ott nagyobb lesz az igény, az érdeklődés és az affinitás is ahhoz, 
hogy most akkor ezen törvény felhatalmazásával megindítsák ezt. Nagyon örülnék neki, ha 
minél több ilyen lenne, és ha tényleg a technikai, működésbeli hibákra lelnénk eközben, akkor 
minden további nélkül módosítjuk - bár a rendelkező részben, amelyben szeretnék 
felhatalmazással élni a kormány felé, én azt gondolom, hogy ezeket a technikai részeket is 
lehet tisztázni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak egy mondat, mert az elnök úr említette az előbb, hogy ez a 

rendelet még akkor készült. Ez igaz, de akkor nem volt ilyen törvény.  
A vitát lezárom… (Font Sándor: A kormány?) Már megkérdeztem a kormányt, 

támogatja. (Font Sándor: De a vitában felmerültekre…) Bocsánat! Megkérdezem a kormány 
képviselőit, hogy a vita alapján akarnak-e esetleg bármit is mondani.  

 

Köncse Tamásné (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) reflexiói 

KÖNCSE TAMÁSNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Köncse 
Tamásné, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető főtanácsosa vagyok. Két dologra szeretnék 
csak reagálni. Az egyik, amit az elnök úr nagyon precízen elmondott, hogy ez gyakorlatilag 
egy új piaci lehetőség a meglévők mellett, tehát semmi szűkítésről nincs szó, hanem arról van 
szó, hogy az a javaslat, amelyet az elnök úr benyújtott, lehetőséget ad arra, hogy a helyi 
termelők könnyebb feltételek mellett mehessenek ezekre a piacokra, magyarul ösztönözzük a 
piacüzemeltetőket, hogy nyissanak ilyen piacot, mert csak bejelenteni kell, és nem kell az 
engedélyezési eljárást lefolytatni.  

A másik, hogy felmerült, hogy árusíthat-e majd határon kívüli, tehát európai uniós 
országbeli, de nem magyar kistermelő. Nyilvánvalóan nem, mert a kistermelői kategória a 
Magyar Köztársaság területén lévő gazdaságban termelő kistermelőt jelenti, tehát egyértelmű, 
hogy a magyar helyi termelőket segítené ez a szabályozás. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, szavazás következik.  
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Ki az, aki a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja? (Szavazás.) 
Egyhangú.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Az előzetes egyeztetés alapján bizottsági előadónak - mert nincs többségi és 
kisebbségi - Patay Vilmost jelezte az elnök úr. Azt kérdezem, hogy ezt elfogadja-e a 
bizottság. Aki egyetért vele, az jelezze! (Szavazás.) Igen, egyhangú szavazással elfogadtuk. 
Köszönöm.  

Egyebek vannak, visszaadom a szót az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az 1. napirendi pont lezárása után megköszönöm a 

jelenlétet a kormány képviselőinek.  

Egyebek 

Az egyebekben csak nagyon röviden a soron következő üléseinkről szólnék, 
amelyeket már biztosan meg fogunk tudni tartani a jelzett témakörökben. Holnap, szerdán, 
10 órakor kezdünk több témakörrel, a napirendi pontok ismertek. Október 12-én, 10 órakor 
lesz a következő bizottsági ülésünk, majd október 18-án, amikor két komolyabb téma - 
elnézést, hogy így mondom - kerül elő: egyrészt Fazekas Sándor miniszter úr meghallgatása, 
az éves soros meghallgatása, valamint a 2012. évi költségvetés akkor már olyan állapotban 
lesz, hogy arról mi is tárgyalunk majd, tehát október 18-án. Ezeket látjuk. Tehát 5-én, 12-én, 
18-án lesz ülés, de ezeket az előrelátható ülésnapokat e-mailben is ki fogjuk küldeni.  

Az egyebekben van-e még valakinek bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. A napirendi pontot lezárom. 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


