
áM : 14'

Érkezet 2008 DEC 0

Országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

	 /2008. (	 ) OGY határozat

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus keresked ő i
magatartás kidolgozásáró l

A magyarországi élelmiszer termékpálya szerves részét képez ő élelmiszer-termel ő é s
-feldolgozó, illetve élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó szervezetek gazdasági kapcsolata -
inak etikus módon történő gyakorlása elengedhetetlen a piaci verseny tisztasága, az élelmi -
szerellátás biztonságának fenntartása és a fogyasztók bizalmának meg őrzése érdekében . A
közelmúlt piaci tapasztalati szerint több forgalmazó szervezet visszaél a piaci körülményeibő l
eredő lehetőségeivel, amely által meg nem engedhető módon a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari területen működő beszállítói kárára szerez nyereséget, kihasználva azok vele szembeni
kiszolgáltatott helyzetét. Ezért az Országgyűlés

1. felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a mezőgazdasági és élel-
miszeripari területen működő kereskedelmi vállalkozások érdekképviseleti szerveivel, és – a
kölcsönös bizalom és együttműködés megteremtésének, a piaci kapcsolatok rendezésének é s
az etikus üzleti magatartás normái érvényesülésének érdekében – állapodjon meg velük a be -
szállítókkal szemben alkalmazott, az üzleti erkölcsöt és tisztességet sért ő magatartásoktól é s
szerződési kikötésektől való tartózkodásról ;

2. felkéri a Kormányt, hogy amennyiben az 1. pontban szereplő megállapodás megkö-
tésére 2009 . január 15-ig nem kerül sor, nyújtson be – a nemzetközi tapasztalatok figyelemb e
vételével kidolgozott – törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, melyben tételesen meghatáro-
zásra kerülnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalmazásával kapcsolatos til -
tott magatartások és ezek megsértése esetén alkalmazásra kerül ő jogkövetkezmények .

INDOKOLÁ S

A közelmúlt piaci tapasztalati szerint több forgalmazó szervezet visszaél a piaci kö-
rülményeibő l eredő lehetőségeivel, amely által meg nem engedhető módon a mezőgazdasági
és élelmiszeripari területen működő beszállítók kárára szerez nyereséget, kihasználva azok ve-
le szembeni kiszolgáltatott helyzetét . Az élelmiszer-termelő és -feldolgozó, illetve élelmiszer-
kereskedelemmel foglalkozó szervezetek gazdasági kapcsolatainak etikus módon történ ő gya-
korlása elengedhetetlen a piaci verseny tisztasága, az élelmiszerellátás biztonságának fenntar-
tása és a fogyasztók bizalmának megőrzése érdekében.

A beszállítókkal szemben alkalmazott, az üzleti erkölcsöt és tisztességet sért ő maga-
tartásoktól és szerződési kikötésektő l való tartózkodás vonatkozásában, els ő sorban az önkén-
tes alapon történő megállapodást célszerű ösztönözni, melynek során indokolt, hogy a Kor-
mány kezdeményezzen tárgyalásokat a mezőgazdasági és élelmiszeripari területen működő
kereskedelmi vállalkozások érdekképviseleti szerveivel . Amennyiben azonban ezen tárgyalá -
sok belátható időn belül nem vezetnek eredményre, és a kereskedelmi vállalkozások önkénte s
alapon nem vállalják a feltételekben történő megállapodást, úgy kötelez ő jelleggel, azaz tör-
vényi szinten, jogszabályi formában szükséges a tiltott magatartások és ezek megsértése ese-
tén alkalmazásra kerülő jogkövetkezmények meghatározása .
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