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a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos 
intézkedésekről 

 

1. § 
 

E törvény az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági termékek kereskedelme 
tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó 
átmeneti intézkedésekről szóló 1972/2003/EK rendelete és az ezt módosító 230/2004/EK 
rendelete, valamint az Európai Bizottságnak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia 
csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések 
megállapításáról szóló 60/2004/EK rendelete (a továbbiakban együttesen: EK rendeletek) 
magyarországi végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1) A törvény hatálya az EK rendeletekben közzétett termékkör (a továbbiakban: 

készlet) vonatkozásában érintett mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket termelő, 
feldolgozó, kereskedelmi tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságra és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) 
pontja szerinti gazdálkodó szervezetre és természetes személyre (a továbbiakban: piaci 
szereplő) terjed ki.  

 
(2) Az e törvény végrehajtását szabályozó rendelet (a továbbiakban: végrehajtási 

rendelet)  által – az Európai Bizottság 230/2004/EK rendeletében közzétett kockázat elemzési 



szempontok figyelembevételével – meghatározott piaci szereplő köteles az 5. §-ban 
foglaltakat is figyelembe véve felmérni és ugyanezen rendeletben meghatározott 
formanyomtatványon rögzíteni a 2004. május 1. napján tulajdonában lévő készleteit. A 
készlet értékbeni nyilvántartás alapján is meghatározható. 

 
3. § 

 
(1) Amennyiben a 2. § (2) bekezdése szerinti készletfelmérés alapján a piaci szereplő – 

a 2002-2003. évi készletekből számított  napi átlagot alapul véve – a végrehajtási rendeletben 
meghatározott szempontok figyelembevételével megállapítja, hogy többletkészlettel 
rendelkezik, arról kimutatást készít. 

 
(2) A többletkészlettel rendelkező piaci szereplőt – a végrehajtási rendeletben 

meghatározott esetek kivételével – a többletkészlet után egyszeri befizetési kötelezettség 
terheli. A befizetés összegének kiszámítási módját, mértékét az EK rendeletek határozzák 
meg. 

 
(3) A piaci szereplő a megállapított befizetési kötelezettségéről – (4) bekezdésben 

meghatározott eset kivételével – 2004. július 20. napjáig az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon bevallást nyújt be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (a 
továbbiakban: APEH), és ezzel egyidejűleg befizetési kötelezettségét az APEH által 
megjelölt, hivatalos lapjában közzétett számlára teljesíti. 

 
(4) A 60/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó termékkör esetében az e rendelet alapján 

számított készlet után a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a bevallás benyújtásának 
és a befizetési kötelezettség teljesítésének határideje 2005. július 20. napja. 

 
(5) A befizetési kötelezettségből származó bevétel a központi költségvetést illeti. 

 
4. § 

 
(1) A készletfelmérés vonatkozásában a piaci szereplőket a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az MVH 
ellenőrzése a befizetési kötelezettség teljesítésére nem terjed ki. 

 
(2) Amennyiben az MVH az ellenőrzés eredményeként a piaci szereplőnél 

kimutatásban nem szereplő, illetve be nem vallott többletkészlet meglétét állapítja meg, az ezt 
terhelő befizetési kötelezettségről – teljes körű tényfeltárást követően – határozatot hoz, 
amelynek egy példányát megküldi az APEH részére. A piaci szereplő a határozatban 
megállapított összeget a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül fizeti 
meg a 3. § (3) bekezdésében meghatározott számlára. 

 
(3) Az esedékességig nem teljesített befizetési kötelezettség adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősül, amelyet az APEH hajt be. 
 

(4) A befizetési kötelezettség teljesítésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a befizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatos iratok 
megőrzésére, a befizetési kötelezettség elévülésére, ellenőrzésére, valamint végrehajtására az 
e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
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5. § 

 
(1) A befizetési kötelezettség alapjául szolgáló készlet csökkentésére irányuló, 2004. 

január 1-jét követően kötött szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján értékesített 
árumennyiség a 2004. május 1-jei készletbe az eladónál beszámítandó. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alapjául szolgáló készletet 

csökkentő szerződésnek minősül különösen: 
a) a vételi joggal megkötött adásvételi szerződés, 
b) az előzőleg eladott vagy korábban saját tulajdonban lévő készlet visszavásárlására 

irányuló szerződés, 
c) a szerződés megkötése előtt ilyen irányú tényleges gazdasági tevékenységet nem 

folytató féllel a készletfelmérésről szóló Tájékoztató közlemény Magyar Közlönyben történő 
megjelenése napját követően kötött szerződés, valamint 

d) az olyan gazdálkodó szervezettel kötött szerződés, amelynek az eladó tagja, vagy 
abban a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 289. §-a szerinti jelentős 
befolyás mértékét meghaladó részesedéssel (részvénnyel) rendelkezik. 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben az (1) bekezdésben meghatározott célt 

vélelmezni kell. A vélelem ellen bizonyításnak van helye. 
 

6. § 
 

Az EK rendeletekben meghatározott adatszolgáltatásért az MVH a felelős. Az 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a 3. § (2) bekezdésében megjelölt piaci szereplő a 3. § 
(1) bekezdése szerinti kimutatást köteles az MVH részére 2004. július 31. napjáig 
megküldeni. 

 
7. § 

 
(1) E törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról 

szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 
 
(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a kockázatelemzés szempontjairól, a 

készletfelmérés eljárási rendjéről és számítási módjáról, valamint az ellenőrzés részletes 
szabályairól rendeletet alkosson. 

 
Általános indokolás 

 
Az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh 
Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedésekről 
szóló 1972/2003/EK rendelete és az ezt módosító 230/2004/EK rendelete, valamint az 
Európai Bizottságnak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a 
cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 60/2004/EK rendelete 
a 2004-ben csatlakozó országok számára előírja, hogy bizonyos mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek 2004. május 1-jén rendelkezésre álló készletéről felmérést 
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készítsenek. Ezen országok kötelesek a többletkészletekkel rendelkezőkre befizetési 
kötelezettséget kiszabni. 

 
Részletes indokolás 

 

1. § 

 
A törvény célja az Európai Bizottság vonatkozó rendeleteinek magyarországi végrehajtását 
szolgáló szabályok megalkotása, a készletfelméréshez szükséges jogszabályi háttér 
megteremtése. 
 

2. § 

 

A törvény tárgyi hatályát a vonatkozó EK rendeletek határozzák meg, a személyi hatály az e 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket termelő, feldolgozó, kereskedelmi 
tevékenységeket folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és 
egyéb gazdálkodó szervezetre, valamint természetes személyre terjed ki. 
 
Az Európai Bizottság 230/2004/EK rendelete szerinti készletfelmérés készítésére a 
kockázatelemzési szempontok alapján meghatározott piaci szereplők kötelesek. A piaci 
szereplők minősítése a törvény végrehajtási rendeletében lefektetett szempontok alapján 
történik.  
 
A készletfelmérés a 2004. május 1-jén tulajdonban lévő készlet meghatározását jelenti, amely 
készülhet mennyiségi leltár, illetve értékbeni nyilvántartás alapján. 
 

3. § 

 
A piaci szereplőknek a 2004. május 1-jei készletadatokat össze kell vetniük a korábbi 2002-
2003. évi, illetve cukor esetében a 2000-2003. évi készletekből számított napi 
átlagmennyiséggel. Amennyiben a 2004. május 1-jei készlet meghaladja az így számított 
átlagot, úgy a tulajdonos piaci szereplőket általános befizetési kötelezettség terheli, amely alól 
a végrehajtási rendeletben szabályozott körülmények esetén mentesülhetnek.  
 
A befizetési kötelezettséget bevallás útján kell az adóhatóság felé teljesíteni.  

4. § 
 
A készletfelmérés vonatkozásában az ellenőrzést az MVH folytatja le. Amennyiben az MVH 
az ellenőrzés eredményeképpen olyan többletkészletet tár fel, amelyre vonatkozóan a piaci 
szereplő nem a jogszabályban foglaltak szerint járt el, az MVH a befizetési kötelezettségről 
határozatot hoz, amelyről értesíti az APEH-et. A befizetési kötelezettség adók módjára 
behajtandó köztartozás. A befizetési kötelezettséggel kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 
törvény az irányadó. 
 

5. § 
 

 4



A törvény megkerülésének megakadályozása érdekében a készlet csökkentésére irányuló 
szerződésekben és egyoldalú jognyilatkozatokban meghatározott árumennyiség a 2004. május 
1-jei készlet részét képezi. A törvény példálózóan felsorolja azokat a szerződéseket, amelyek 
esetében a jogszabály megkerülésére irányuló célt vélelmezni kell. E vélelem megdönthető. 
 

6. § 
 
Az Európai Bizottság részére az EK rendeletekben előírt adatszolgáltatás teljesítését az MVH 
végzi.  
 

7. § 
 
A Kormány felhatalmazást kap a törvény végrehajtására irányuló rendelet elkészítésére, 
amelyben a kockázatelemzés szempontjairól, a készletfelmérés eljárási rendjéről és számítási 
módjáról, valamint az ellenőrzés részletes szabályairól rendelkezik. 
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