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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 39 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, meghívott előadónkat, a vendégeket, segítő tisztviselőinket. Köszöntöm 
az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat. A napirendtervezetet több fordulóban 
megkapták képviselőtársaink, és ezért elnézést kérek, hogy a tervezetthez képest mégis csak 
kellett bizottsági ülést tartanunk, hogy a Ház munkáját segítve a jövő héten a szavazási 
szakaszba tudjanak kerülni a napirendi ponton jelzett törvénytervezetek.  

Két napirendi pontot javasoltunk. Az egyik a nemzeti vagyonról szóló 
törvénytervezetnél bizottsági jogkörben módosító indítványt szeretnénk előterjeszteni, a 
másik pedig a mezőgazdaság és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában lévő 
törvénytervezet, amit Győrffy Balázs jelez. Az ehhez kapcsolódóan módosító indítvány 
megvitatása.  Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, ez a mi dolgunk.  

Kérdezem a két megjelölt napirendi pontú javaslathoz van-e kérdés. (Nincs 
jelentkező.) Kérdezem, ki az, aki támogatja az így jelzett napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Egyhangú.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7417. szám) (Döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról) 

Az első napirendi pontban a nemzeti vagyonról szóló törvénytervezethez  két 
módosító indítványt szeretnénk a bizottság részéről benyújtani. Mind a kettő kiosztásra került. 
Ezt látják képviselőtársaink. A minisztérium részéről köszöntöm Hegmanné Nemes Sára 
államtitkár asszonyt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, aki a vagyonpolitikáért felel 
ebben a tisztségében. Először kezdjük azzal az indítvánnyal, ami bizottsági módosító 
javaslatként a 13. § 1. pontjából a 13. §-t nyitná meg. „Hatályát veszti a nemzeti vagyonról 
szóló”, ez a szakaszrész lenne a módosító indítvány lényege. Kérdezem az államtitkár 
asszonyt, hogy van-e megjegyzése.  

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

Tisztelt Elnök Úr!  Erre azért van szükség, mert az eredeti módosításban is szerepel ugyanaz a 
szakasz, tehát a Kossuth tér szobrai védettség alá esnek, tehát a duplikáció elkerülése végett 
kell most kivennünk a másik jogszabályból. De ahogy mondtam, az eredeti, nemzeti 
vagyonról szóló törvény módosításában, ami már most benne van, támogatjuk ezt a módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Igen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. A Kossuth tér 

rendezésével kapcsolatos ügymenetet szeretnénk ezzel egyenesbe hozni. Igen, Ángyán József.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Igen, egy kérdésem lenne, hogy mennyiben 

kompetens a Mezőgazdasági bizottság abban, hogy a Kossuth tér szobrait, helyzetét rendezze. 
A nemzeti vagyonról szóló törvényben? Én ezt nem igazán vidékfejlesztési problémának. 
Azért erre jó lenne valami magyarázatot adni.  

 
ELNÖK: Igen. Nem is vidékfejlesztési probléma, talán Budapest az egyedüli, amit 

vidéknek nem hívhatunk ebben az országban. De ez nem baj, teljesen jogszabályi helyzetről 
van szó. A bizottságunk, miután hivatalosan is jeleztük a ma délutáni bizottsági ülést, a 
bizottságunk kezdeményezte, hogy kijelölt bizottság legyen ebben a törvényi vitaszakaszban 
is, tehát a nemzeti vagyonról szóló törvénynél, ezt házszabályilag kezdeményeztem délelőtt. 
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Ez megtörtént. Ezért jogosultak vagyunk bármilyen, e témában adódó módosító indítványt 
benyújtani. Tehát jogszabályi és házszabályi szabálytalanság nem lehet ebben a kérdésben. 
Az, hogy miért pont a Mezőgazdasági  bizottság, technikailag azt tudom rá válaszolni, hogy 
nem szeretnénk, hogy - egy most látott hibát ki tudunk küszöbölni, és ha ezt most nem 
küszöböljük ki, akkor – hétfőn nem kerülhetne sor e törvény módosító indítványainak a 
szavazásra. Ezt szeretnénk megakadályozni, ezért ezt az indítványt javaslom a bizottság 
részéről, hogy nyújtsuk be. Többször láttunk már olyan bizottsági módosító indítványt, amely 
a mi szakterületünkre érkezett, tehát más bizottságok nyújtottak be a mi szakterületünkre 
módosító indítványt. természetesen ez házszabályi lehetősége a bizottságnak, tehát fel sem 
merül az a kérdés, hogy jogszabályilag helyesen járunk-e el. Igen, helyesen járunk el. Az más 
kérdés, hogy a szakbizottság, az Alkotmányügyi és minden egyéb mit fog hozzá szólni. Z. 
Kárpát Dánielnek adok szót, és utána újra Ángyán Józsefnek. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. E tekintetben a 

magyarázat azért más megvilágításba helyezi ezt a módosító javaslatot is, hiszen ha most itt 
kiemelt bizottságként erre van lehetőség, akkor adódik a kérdés, hogy miért nincs lehetőség  a 
lista bővítésére való javaslattételre. Kimondottan vidékfejlesztést érintő nemzeti 
vagyontárgyak, nemzeti vagyonhoz tartozó kincsek összességének esetében, mert ezen 
megfontolásból csak azért, hogy hamarabb lefolyjon ez a vita, és ezen módosító keresztül 
menjen valahol, a Jobbik-frakció támogatását ehhez így, ilyen formában nem tudja adni. Attól 
függetlenül, hogy természetesen a Kossuth téri értékek védelmét, kiemelt védelmét magunk is 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Értjük. Köszönjük szépen. Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Okvetetlenkedés, csak úgy látom, hogy Áder 

köztársasági elnök úr épp ilyen indokok alapján adott vissza most már három törvényt, tehát ő 
szeretné valószínűleg betartatni a jogalkotási törvényt, a menetrendet is, amilyen ütemben kell 
egy törvényt elfogadni, és valószínűleg szeretné betartatni a Házszabályt is. Tehát ilyen 
indokkal három törvényt adott vissza a köztársasági elnök úr, és ezért jelzem, hogy akár 
elképzelhető, hogy ezt is furcsállni fogja, hogy a Mezőgazdasági  bizottság volt az, aki ezt a 
dolgot a parlament elé vitte. Mondjuk nem tudom pontosan az indokát, hogy mi indokolja, 
hogy feltétlenül hétfőn kelljen eldönteni ezt a kérdést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A törvény hatálybalépése indokolja, de vissza szeretnék térni az első 

gondolatára, államtitkár úr, nem, határozottan cáfolnom kell, hogy Áder János köztársasági 
elnök úr valami hasonló indokok miatt, amire most mi itt készülünk, valami ilyenek miatt 
utasította vissza, illetve nem írta alá, és megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek 
megszavazásra. Ugye a médiatörvény volt, amit a kikorrigálás után e héten hétfőn 
megszavaztunk, és most tudunk újabb törvényt, a kisajátításról szóló törvényt, ott viszont már 
egy súlyosabb ok van, koherenciazavart próbáltak módosítani nem odaillő törvényi 
szakasszal, ezt tudtuk akkor is, hogy házszabályi kérdéseket  vet fel, én fel is szólaltam a 
parlamentben, bár tudom, hogy a hangzavarban nem sokakat érdekelt ez az én megjegyzésem, 
de itt viszont mint említettem, mindenben a Házszabály szerint járunk el. Nem volt véletlen, 
hogy  bizottsági elnökként kezdeményeztem a kijelölésünket a Mezőgazdasági bizottságon át  
a tisztelt Háznál. Ez megtörtént a  házvezetés részéről. A bizottságnak ezek után bármilyen 
jogkörben jogosultsága van beadni bizottsági módosító indítványt, természetesen meg nem 
nyitott, és úgynevezett koherenciazavart okozó indítványt ugyan beadhatunk, de akkor ezt 
majd az Alkotmányügyi bizottság helyre teszi, magyarul nem veszi be, vagy beveszi, ez már 
az ő dolga. De a mi információnk szerint most, amiben eljárunk, ez mindenben megfelel a 
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házszabályi követelményeknek, tehát fel sem merül bennünk, hogy e szakasz megjelenése 
miatt, e módosító indítvány megjelenése miatt, e szakasz módosítása miatt, amire itt javaslatot 
teszünk, a köztársasági elnök úrnak valami aggálya lenne. Tehát ez az eset abszolút nem 
hasonlítható össze a három visszaküldött törvényjavaslattal.  

Ha nincs további kérdés, szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk 
nyújtsa be az imént ismertetett és kielemzett módosító indítványt? (Szavazás.) Ez többség. 
Tehát ezt az indítványt be fogjuk nyújtani.   

Van még egy indítvány, amely egy 6-os szakaszt nyit meg ugyanebben a nemzeti 
vagyonról szóló törvénytervezetben. Itt egy honvédelmi részt érint a módosítás, gyakorlatilag 
az előterjesztést az indokolja, hogy a honvédelmi feladatellátásban közreműködő állami 
tulajdonú gazdasági társaság felett a felügyeletet a honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium lássa el, amely vagyonkezelői jog biztosításán keresztül érhető csak el. 
Ez a lényege az indoklásnak, egy vagyon feletti kezelői jog a vita kérdése. Megadom a szót itt 
is államtitkár asszonynak. Ismerik-e az előterjesztést, mi  a szaktárca álláspontja?  

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani.  Nem támogatjuk a módosító 
javaslatot. Ennek az oka az, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem sikerült megértetni a 
HM-mel azt, hogy a vagyonkezelési szerződés üzletrész vonatkozásában nem értelmezhető 
jogi kategória, tehát magyarán csak arról van szó, hogy mindent lehet vagyonkezelésben 
kapni, de tulajdonosi jog gyakorlását nem vagyonkezelésbe adjuk, hanem megbízással átadjuk 
egy szervezetnek. Nos, a Honvédelmi Minisztérium valószínű, hogy nagyon aggódik a cégei 
felől, bár ennek semmi más célja nem volt, csak egy jogi kategóriát tesz helyre, magyarán azt, 
hogy tulajdonosi jogok képviseletét nem adjuk vagyonkezelésbe, a tulajdonosi jogok 
képviseletének gyakorlásával megbízunk valakit. Tehát maga a helyzet nem fog változni, csak 
más lesz a neve a tartalomnak. Tehát mi ezért nem támogatjuk, mert ez egy jogi rendezése 
volt a vagyontörvénynek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ennek ellenére azt javaslom, nem árulok el titkot, államtitkár asszonnyal 

konzultáltam erről az indítványról, mégis én délelőtt a Fidesz-frakció jogi kabinet vezetésével 
is konzultáltam róla. Ezt a jogi vitát nem tudjuk eldönteni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a Honvédelmi Minisztérium között, ezért az indítványom változatlanul az, hogy igen, 
kezdeményezzük ennek az indítványnak a beadását, és természetesen hétfőig ki fog derülni, 
hogy a kormány milyen álláspontot képvisel a módosító indítványok szavazásakor. Magyarul, 
hogyha az NFM álláspontját, akkor ezt a most benyújtandó indítványt, amennyiben 
benyújtjuk, le fogjuk szavazni, ha pedig a Honvédelmi Minisztérium álláspontját, akkor pedig 
igennel a támogatott sorok között fogjuk majd várhatóan - az eljárásokat ismerve – 
megszavazni. Ezt a vitát mi most a jogképesség hiányában nem fogjuk tudni itt eldönteni, 
ezért arra teszek javaslatot, hogy a dolog eldönthető, visszafordítható akkor is, ha ezt az 
indítványt kezdeményezzük beadni a bizottságunk részéről. Tehát én erre teszek javaslatot. 
Kérdés, észrevétel van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Akkor szavazzunk! Ki 
támogatja, hogy adjuk be ezt az indítványt? (Szavazás.) 14 igen. Többség. A bizottság ezt az 
indítványt is beadja. Van-e tudomásunk olyan indítványról, amelyet még tárgyalnunk kellene? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ezt lezárom. Államtitkár asszonynak pedig megköszönöm a 
tájékoztatást és az álláspontja kifejtését. Lezárom az első napirendi pontot.  
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A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi 
XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7033. szám, új/átdolgozott változat 
a T/7026. szám helyett) (Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra. Egyetlen indítványról tudunk jelen 
pillanatban, amelyet Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr nyújtott be. Először a szokásunknak 
megfelelően az előterjesztőt fogom kérdezni az indítvány tartalmáról való vélekedéséről, majd 
a kormány képviselőjét, és az indítványtevőnek is szót adunk. Megkérlek, képviselő úr, hogy 
foglalj helyet az asztalnál. Az előterjesztőt kérem álláspontja beterjesztésére.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Mivel ezt a témakört egyhangúlag 

elfogadta a bizottság egy bizottsági módosítóval, ezt  a problémakört a bizottsági módosító 
meglátásom szerint orvosolja, ezért nem támogatom.  

 
ELNÖK: A kormány képviselőit is köszöntöm, egyben Andréka Tamás urat.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A minisztérium nevében tudok  nyilatkozni. Jobbnak tartjuk a bizottság által beadott módosító 
javaslat szerinti megfogalmazást. Tartalmában megvalósítja a kapcsolódó módosító javaslat 
által elérni kívánt célt, és ezért a kapcsolódót nem támogatjuk, a bizottsági módosítót 
támogatjuk helyette.  

 
ELNÖK: Értem. Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamás úrnak. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait, a kormány képviselőjét. Egy nagyon hasznos, fontos 
törvényjavaslatot terjesztett elő Győrffy képviselőtársunk. Viszont a vitában jogászként én azt 
észleltem, hogy nagyon fontos kérdés szabályozatlan maradt, mégpedig az ezen nagyon jó 
szándékú és helyes, beszállítókat védő rendelkezések már megkötött szerződések tartalmában 
való átvezetésének a kérdése, ez kimaradt. 

Én látom és ismerem a bizottság által elfogadott módosító javaslatot, azonban most 
meg szeretném világítani egy pár mondatban önöknek, hogy jogi szempontból mégis miért 
kellene valami, lehet, hogy akár egy ötvözött, végső megoldást találni. 

A következőről van szó: az én javaslatom azt célozza, és ebben gondolom, nincs 
érdekütközés senkivel, aki jót akar a magyar beszállítóknak a multikkal szembeni 
védekezésként, hogy módosuljon a már megkötött szerződések tartalma, a Ptk. 242. szakasza 
szerint a törvény erejénél fogva módosuljanak a már megkötött beszállítási szerződések 
rendelkezései, például ugye 90 nap helyett 30, stb.  

A bizottság által elfogadott módosító javaslat úgy fogalmaz, hogy a nem teljesített, 
tehát a törvény rendelkezéseibe ütköző, de nem teljesített szerződéses kikötés a törvény 
hatálybalépése napján hatályát veszti. Most egy teljesen más dolog. Most nem akarom ezt itt 
túljogászkodni, de  a hatályát veszti, pusztán annyit jelent, hogy a jog erejénél fogva azt 
mondjuk róla, hogy nem lehet a benne foglaltakat úgymond alkalmazni. Viszont nem lép be a 
helyébe egy rezsim, nem lép be egy szabály erre, tehát lyukas marad  a szerződés. Tehát 
tulajdonképpen úgy kell elképzelni,  hogy a megkötött beszállítói szerződések rendszere, most 
így működik az összes olyan társaság, akivel szemben szeretné most megvédeni a jogalkotó a 
beszállítókat, egy beszállítói hálórendszerrel rendelkezik, pókhálószerűen veszik körbe, védik 
az érdekeiket ezek a szerződések, amelyekbe most szeretnénk belenyúlni. És ha kilőjük, 
kilyukasztjuk egyes pontjain ezeket a szerződéseket, főleg a tilalmi rendelkezéseknél nem is 
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gond ez, tehát ami tiltja mondjuk a polcpénzt, meg zöldség-gyümölcs önköltségi ár alatti 
értékesítést, de normatív szabály ha van, tehát egy 30 napnál nem hosszabb fizetési határidő, 
ami döntő, most hallottam itt friss információként, hogy a magyar gazdaság szereplőinek most 
már egyre növekvő hányada finanszírozza saját magát, közel 99 százalék finanszírozza 
működését a partnereiből. Ezek a nagy vállalkozások ezt csinálják. 

A lényeg, hogy kilyukad a szerződés, azokon a részein, amelyekben a törvény egy 
szigorúbb, beszállítókat védő rendelkezést emelne be, de ez nem fog automatikusan 
beemelődni. Tehát az marad, hogy elindul egy élet-halálharc, küzdelem, nyilván a beszállítók 
és a nagy cégek között, és majd vélhetően erőteljesen erőfölényből fakadóan óriási nyomás 
alá fogják helyezni ezeket a beszállító cégeket, hogy mondjuk valami olyan szabályt még 
elfogadjanak… mellé tesznek 15 másik olyan szabályt, ami nem ütközik tételesen ezen 
törvény tilalmaiba, de lenyeletik velük. Tehát a polgári törvénykönyv 242. szakaszához fűzött 
alkotmánybírósági gyakorlat egyértelműen azt mondja, hogy kivételes, nagyon súlyosan 
fennálló zavar esetén az állam hozhat olyan törvényt, amivel módosítja a felek által megkötött 
szerződéseket. Ez történt egyébként a devizahitel szerződések esetében is. Tehát egy kiváló 
precedens van, amit mi is támogattuk, bár ez részbeni megoldásokat hozott, de jogi 
lehetőséget ez adott. Tehát én ettől tartok – elmondtam az indokaimat -, kérem a bizottságot, 
hogy legalább azt az esélyt adják meg, hogy ez a kapcsolódó módosító javaslat kerüljön 
támogatásra, vagy végső soron zárószavazás előtti módosító javaslat formájában egy még 
tökéletesebb formában kerüljön ez megfogalmazásra. Ez is nyilván egy jó megoldás lehet, de 
nekem nem az a fontos, hogy az én kapcsolódóm kerüljön elfogadásra, csak az, hogy egy jó 
megoldás szülessen, és hogy a megkötött szerződések rendszerére kötelező jelleggel már 
kelljen alkalmazni a törvény rendelkezéseit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni az előterjesztőtől, mármint az 

indítvány előterjesztőjétől, hogy nem látja-e alkotmányellenesnek a visszamenőleges hatályt, 
itt az egyik legsúlyosabb kérdés, bár ez egyértelműen egy olyan szituációt hoz, hogy már 
megkötött szerződés kényszerűsíti a most megszavazott feltételekkel megkötni és újra 
hatályossá tenni a két fél között. Ugye ez lenne a lényege az indítványnak. A kormány, tárca 
képviselője viszont azt mondja, hogy a benyújtott bizottsági módosító indítvány elégséges, 
mert hogyha nem tartják be a most meghozott törvény minden idevonatkozó szakaszát, akkor 
érvényét veszti a létező szerződés, de erre mondja a jelenlegi módosító indítványt tevő Gaudi-
Nagy Tamás, hogy rendben van, hogy megsemmisül az eddigi szabályozott kapcsolatuk 
beszállító és beszállítást fogadó között, de nem érvényesül automatikusan egy új. És itt 
előállhat egy olyan helyzet, és az az igazság, hogy nekem is van némi félszem, hogy ekkor 
meg azt mondja a beszállító, hogy oké fiúk, akkor most megszűnt az, mert ilyen törvényt 
hoztatok, na de én most előállok megint egy új feltétellel, mert nem teljesítem direkt a 
feltételt, amit a törvény előír, tehát arra játszom, hogy megszűnjön a mostani beszállítói 
szerződés,  tehát új kényszerhelyzetet hozok létre az eddigi beszállító felé az én amúgy is elég 
nagy testemmel, erőmmel, hogy akkor fiúk most más feltételeket kötünk. Ezt most már nem 
tudjuk megcsinálni, mert a törvény így szabályozta, találunk még egy trükköt, hogy mégis azt 
a kicsi pénzt, amin általában a vita folyik a tisztességtelen visszatérítéseken keresztül, ami 
ellen kőkeményen harcolunk, akkor beleírunk még egy feltételt, amiben mégis csak majd itt 
visszakapunk egy kicsi pénzt tőletek. 

A tárca képviselője nem látja-e ennek a veszélyét, ha szabad így kérdeznem. Én 
majdnem úgy érzem, hogy hajlok a módosító indítvány tevő logikájába, hogy ez a 
veszélyhelyzet előállhat. De most képviselői vélekedésnél tartunk, és majd utána kérem, hogy 
a megszólítottak válaszoljanak. Horváth István alelnök úr! 
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Gyakorlatilag egyetértek Font 
Sándor elnök úrral, én is ezt szerettem volna megerősíteni, hogy a képviselői módosítót 
érdemes megfontolni, és adott esetben alkalmazni. A magam részéről tudnék egy ilyen fajta 
pontosítást támogatni. De én nem vagyok jogász, viszont van tapasztalatom kereskedelemben. 
Én azt szeretném a jogalkotóknak úgymond közzétenni, hogy erre már a multik megtalálták a 
kiskaput, ami a következő: mi hozhatunk bármilyen szabályt, hogy 30 napon belül fizetniük 
kell, a beszállítóval aláíratnak egy nyilatkozatot, hogy a fizetési határidő lejárta után 60 napig 
nem indít semmiféle jogi eljárást a céggel szemben. Tehát a kilencven napot ugyanúgy fogják 
teljesíttetni,  hiszen csak azzal a beszállítóval kötnek szerződést, aki aláírja azt a nyilatkozatot, 
amit mondtam az előbb. Tehát azt is kell gondolni, hogy ilyen nyilatkozatokat se lehessen 
íratni. Ez simán kivédi, ezzel egy csomót itt most görcsölünk, meg most ilyen végződés, olyan 
végzős, stb., de utána ezzel a nyilatkozattal gyakorlatilag ugyanúgy megy tovább.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Először a tárca 

képviselőjének adom meg a szót, utána a módosító indítvány előterjesztőjének.   
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Először röviden az alelnök 

úr által felvetett problémára: igazából ez nem megoldás a kereskedők számára, mert a NÉBIH 
a célvizsgálat során azt vizsgálja, hogy mikor kerül megterhelésre a kereskedő bankszámlája 
az átutalás vonatkozásában, tehát ebből a szempontból irreleváns, hogy a beszállító nem 
indított vele szemben fizetési meghagyásos eljárást mondjuk a követelés behajtására, amikor a 
hatóság vizsgálja a fizetési határidő betartását, akkor egyszerre csak ennyit néz: mikor történt 
meg a beszállítás, mikor lett megterhelve a kereskedő bankszámlája. Az, hogy maga a 
beszállító kérte-e ezt a pénzt vagy nem kérte, az a törvény szempontjából irreleváns. A 
hatóság ilyen esetben, tehát, hogyha 30 napon túl került sor az átutalásra, akkor  bírságot szab 
ki. Ez egy olyan kockázatnak a vállalása a kereskedő részéről, ami nem éri meg. Tehát nem 
nyer annyit a kamatokon, mint amennyit utána a százmilliós bírságokon veszít. És ezt a 
fizetési határidő betartását minden egyes eljárás során külön vizsgálja a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság.  

Ami pedig a felvetett alkotmányossági problémát érinti, az Alkotmánybíróságnak van 
egy határozata, a 32/1991-es, ahol vizsgálta azt, hogy az állam a megkötött szerződéses 
jogviszonyokba a jogalkotással milyen feltételek fennállása esetén avatkozhat be, és valóban 
igaza van a képviselő úrnak abból a szempontból, hogy amikor azt mondja a törvény, hogy 
hatályát vesztik az ezzel ellentétes szerződési kikötések, akkor ott kilyukad a szerződés. Ez 
így van. De ehhez képest egy súlyosabb beavatkozást jelentene, hogyha eltérő tartalommal 
állapítaná meg a jogszabály a szerződést, vagyis a felek között egy olyan szerződésest 
jogviszonyt hozna létre, amit a felek nem akartam megkötni. Tehát különbséget kell tenni  a 
között, amikor bizonyos klauzulát kiejt a szerződésből, ahhoz képest, amikor egy eltérő 
tartalommal állapítja meg a szerződés tartalmát. Ez egy jóval komolyabb és szigorúbb 
alkotmányossági megítélés alá esik, ugyanakkor elégségesnek tűnik az a megoldás, hogyha 
ezek az ellentétes tartalmú rendelkezések kimaradnak a szerződésből, mert ez esetben a felek 
számára rendelkezésre áll, hogyha indokoltnak tartják erről a szerződésben rendelkezni, akkor 
újratárgyalhatják ezeket a részeit a szerződésnek.  

És végül egy alapvető szempontnak a mérlegelését szeretném a bizottság figyelmébe 
ajánlani, ez pedig a törvénymódosítás szövegének a vizsgálata. Tehát érdemes megnézni, 
hogy melyik az a törvényi rendelkezés, amely esetében fennállhat ennek a lehetősége, hogy a 
szerződés ellentétes tartalmú rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. Ha megnézik a 
törvénymódosítás szövegét, összesen két ilyen pont lehet. Az egyik, amikor a bónuszszámítás 
alapjába a terméket terhelő adómértéket nem lehet figyelembe venni, a másik pedig a 
kereskedő által a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó tevékenységért szedett díj 
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körének a bővítése, márpedig itt a termék kihelyezésével, tárolásával, hűtésével, élő álló 
tartásával összefüggő díjakról van szó, tehát önmagában ez az a két eset, amire ez az átmeneti 
rendelkezés a törvényjavaslat végén szabályozna. Tehát ebben a két esetkörben ejtené ki a 
szerződéses klauzulákból. Ezek vonatkozásában pedig, hogyha megvizsgáljuk, akkor 
elégséges, hogyha ezek csak hatályukat vesztik, és nem szükséges eltérő tartalommal 
megállapítani a szerződés szövegét. Ennek az alkotmányossági kockázatát nem érné meg 
vállalni.  

Tehát úgy gondolom, hogy csak ezen két esetkör vonatkozásában kerülne sor ennek az 
alkalmazására. Ezek nem olyan fajsúlyos kérdések, ahol egyébként egy szerződés 
újratárgyalás során egymást kardélre hánynák a felek, hogy most az élő hal tartásáért lehet-e 
díjat vagy mennyit lehet felszámítani, meg hogy most a bónuszalap-számítást nagyon 
egyszerűen ki fogják kerülni. Magasabb szorzókulccsal számolnak, és ugyanazt a 
bónuszmennyiséget el fogják érni. Tehát azért megvan erre sokkal egyszerűbb megoldás a 
kereskedelem részéről. A törvény célja a transzparencia elérése, tehát nem kívánunk fix 
százalékokat meghatározni. Ők megállapodhatnak bármilyen bónuszmértékben, az a lényeg, 
hogy ez áttekinthető és összehasonlítható legyen, tehát transzparens legyen a kereskedelem 
teljes aspektusa vonatkozásában. Tehát ezért javaslom megfontolásra, hogy továbbra is a 
bizottsági módosító javaslatban szereplő hatályvesztésre vonatkozó szövegezés kerüljön 
elfogadásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamásnak adok még szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az elhangzott 

érvek és ellenérvek alapján köszönöm a támogató hozzászólásokat, és köszönöm, hogy 
felismerték elnök úr és alelnök úr is, hogy ez tényleg egy súlyos problémát okoz, hogyha 
kilyukadtan hagyjuk a szerződéseket. Ez a két említett eset, amire a tárca képviselője 
hivatkozott, akkor megkérdezem a fizetési határidő tekintetében hogy gondolja, hogy mi fog 
történni. Tehát van egy most megkötött beszállítói szerződéses rezsim, mindenkinek megvan 
ez a szerződése, illetve jövőre lehet majd persze fognak azért kötni, amelyben ezek a sérelmes 
90 napos határidők ott vannak, vagy ki tudja, hány napos határidők. Tehát ezekkel mi fog 
történni? Mert ha nem nyúlunk ezekbe bele, akkor ezek tovább fognak élni.  

Tehát hogy mondjam? Dogmatikailag ezt hogy tudja megfogalmazni kolléga úr, hogy 
90 napos rendelkezési rész hatályát veszti, de mégis akkor most mi lesz? Mi lesz a fizetési 
határidővel? Ez a módosulás. Ezt hívják dogmatikailag módosításnak, módosítani kell a 
feltételt, de az újratárgyalás meg azért rossz, mert mindazon aggályok miatt, amit elnök úr és 
alelnök úr is osztott, hogy hát itt ugye akkor elkezdődik egy újabb erőfölényes pozíciós 
tárgyalás, és amit alelnök úr különösen említett, hogy például ilyen megnemtámadási 
klauzulákat kötnek ki. Ez közel sem annyira lebecsülendő, hiszen lehet, hogy megkockáztatja 
azt a bírságkockázatot, amely lehet, hogy még mindig nem elég magas, de reméljük, hogy 
most már egyre keményebb és elrettentőbb lesz. Mindenesetre tény  és való, hogy az ilyen 
magatartást például tisztességtelen piaci magatartásnak is lehetne nyilvánítani tételesen, 
törvénymódosítással. De mondjuk akár még ebbe a törvénybe is be lehet emelni, akár alelnök 
úr javaslatára zárószavazás előtti módosító javaslattal. Én az alkotmányosság tekintetében 
viszont abszolút nem aggódom, figyelemmel arra, hogy kiemelt és jelentős társadalmi érdek 
fűződik ehhez a módosításhoz, és most lehet, hogy valaki terhes vagy kellemetlen, éppen 
nyilván a másik oldalon álló szereplők számára, de ez a célja ennek a javaslatnak, hogy 
megvédje a beszállítókat, ez nyilván a másik oldalon meg kellemetlen lesz, vagy érdekeket 
sért. De ugyanez volt, még egyszer mondom, a deviza hitelszerződéses állományt is, … hát a 
bankoknak nem tetszett, de mégis csak kénytelenek voltak tudomásul venni. 
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Én tényleg akkor arra kérem a bizottságot, hogy támogassák ezt és legalább az esélyt 
adják meg, hogy akár egy zárószavazás előtti módosító javaslattal meg lehessen ezt oldani. 
Egyébként az Alkotmányügyi bizottság munkatársainak nevében, bár nem hatalmaztak fel 
arra, de szívesen felajánlom az Alkotmányügyi  bizottság közreműködését, ismerem az ő 
pozitív korrekt hozzáállásukat, hogy ebbe ők szívesen besegítenek. Egy zárószavazás előtti 
módosító kidolgozásáig is elmenve akár, de az elmondott indokok alapján kérem, hogy 
támogassák a javaslatomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, összegzem: és most nem adok szót a tárca képviselőjének, mert 

egyértelmű volt, hogy ő alkotmányos aggályosnak tartja, vagyis kockáztatjuk a törvény egész 
elfogadását ezzel  az egy szakasz esetleges beemelésével, míg az előterjesztő ennek a 
kockázatát nem látja, ugyanakkor a tárca képviselője azt mondja, hogy módosításnál csak a 
bizottsági módosító indítványt hagyjuk majd elfogadottnak, ez olyan minimális helyen okoz 
lyukadást és sérülést, ami nem nagy területre terjed ki és nem általános érvénnyel a megkötött 
szerződések újrafogalmazásánál, az indítványtevő pedig azt mondja, hogy de ez esetleg az 
eddig tárgyalt fizetési határidők módosulásánál bonyolultságot fog okozni, hogy mi lép annak 
a helyébe. Hát gondolom, az lép a helyébe, hogy megszűnik a szerződés, azt új fizetési 
feltételekkel kell megkötni a mostani elfogadandó szakaszokban foglalt feltételekkel. Én a 
magam részéről, hogy ez az indítvány továbbra is fennmaradhasson a szavazandók között, azt 
fogom javasolni, hogy egyharmados arányt adjunk. Magam ezt javaslom, de ki-ki a 
vérmérséklete szerint fog szavazni. Ezzel lehetőséget adunk akár a kikéréses, akár egyéb 
formai lehetőségeknek a módosító indítványok szavazásakor a Jobbik részére, és netán addig 
még finomodhatnak akár alkotmányügyi szinten is az álláspontok erről, a számunkra kissé 
mélyreható jogi vita kapcsán.  

Ezt fogom javasolni, és ezért most szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 7, tehát kisebbség, de az egyharmadot megkapta. Más indítványról én 
nem tudok. Az előterjesztő sem tud. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 
Úgy tudjuk, hogy megint nem kellene bizottsági ülést összehívnom, mert nem látok 

olyan kényszerített helyzetet, amiben nekünk dönteni kellene, de elég intenzív szakaszában 
van újra a parlament a törvényalkotásnak, tehát bármi lehetséges. Ne felejtsük el, hogy 
elsősorban vagyunk képviselők, és másodsorban vagyunk minden más elkötelezettséggel 
rendelkezők, úgyhogy ennek fényében, ha ilyen rendkívüli helyzet még egyszer sorra kerül, 
már nem is szeretnék magyarázkodni. Egyebeket is lezárom, az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc) 
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