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ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102. (1) bekezdése alapján „az egyes agrár tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/9240. számú törvényjavaslathoz a következő a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 8 .§-a az alábbiak szerint változik:

8.§ A Tft . a következő 91 . §-sal egészül ki :

„91 . § (1) E törvénynek az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012 .
évi . . . . törvénnyel (a továbbiakban : Módtv.) megállapított rendelkezései
hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy a rendelkezések hatálybalépésé t
követő 20. évnél később lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók közöt t
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog,valamint a nem közeli hozzátartozók között
haszonkölcsön	 szerződés	 alapján	 létrejött	 jogviszony	 e rendelkezések
hatálybalépésétől számított 20 . év elteltével a törvény erejénél fogvamegszűnik.

(2) A Módtv. 5. §-ával módosított 12 . §-át a Módtv . hatálybalépésekor fennálló
haszonbérleti szerz ődések esetében a Módtv . hatálybalépését követően megkötött
módosításra kell alkalmazni.'

Indokolás

A haszonkölcsön szerződés alapján történő földhasználat esetén nincs sem jogi sem
pedig gazdasági indoka annak, hogy eltér ő szabályozás érvényesüljön, mint amely a
haszonélvezeti jognál érvényesül . A javasolt kiegészítés — összhangban a 4 .§-ban foglaltak
szerinti módosítással — a közeli hozzátartozók között létrejött jogviszonyok esetében —
összhangban a birtokpolitikai célkitűzésekkel, amely alapvetően a családi gazdaság i
kapcsolatok erősítését tartja elsődlegesen megvalósítandónak — eltérést enged a jogviszon y
megszűnését eredményező szabályozás alól .



A javasolt kiegészítés egyértelművé teszi, hogy a jogviszony megszűnése a törvény
erejénél fogva áll be, nincs szükség egyik szerz ődő fél részérő l sem további intézkedésre.

2. A törvényjavaslat 57 .§-a az alábbiak szerint változik :

„57. § (1)A Vt. 41 . (1) és (2) bekezdésében az „egyéb” szövegrésze helyébe
az „önkéntes” szöveg lép .

(2) A Vt . 41 .§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
„(3) A tagok által fizetett önkéntes hozzájárulás a társulat m űködési költségeir e

nem használhatófel .”

3. A törvényjavaslat a következő új 73. §-sal egészül ki, az ezt követő §-ok
megjelölése értelemszerűen módosul :

„73 . Az Mkk tv . 21 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek kell tekinteni azt az esetet, amikora
termelő az általa megtermelt mezőgazdasági terményt olyan gazdasági társaságon vagy
szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy tagja, vagy azt a termel őtő l
továbbértékesítés céljából termeltetési szerződés keretében vásárolják fel, továbbá ha családi
gazdálkodó a gazdálkodó család tagja által megtermelt mez őgazdasági terményt értékesíti .”"

Indokolás

Az un. vis maior ügyekben folytatott választottbírósági ítélkezési gyakorlat
kereskedelmi tevékenységnek tekintette az érintettek között létrejött gyakorlatilag integráció s
jellegű kapcsolatot is . A javasolt kiegészítés ezt az ellentmondást kívánja feloldani .

4. A törvényjavaslat a következő új 14. alcímmel és 95. és 96. §-sal egészül ki, az ezt
követő alcímek és §-ok megjelölése értelemszerűen módosul :

„ 14. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 .
évi CXXVI. törvény módosítása

95. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szól ó
2012. évi CXXVI . törvény 14 .§ (2) bekezdése a következő j)-m) ponttal egészül ki :

[Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartá s
megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében]

„l) agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggő általános szerződési feltétel
alkalmazásáról előzetes egyeztetést tart,

k) megfelelő határidő biztosításával javaslatot tesz az agrárgazdasági tevékenysé g
gyakorlásával összefüggésben alkalmazott, 	 és	 a	 b) pontban foglaltakkal ellentéte s
rendelkezést tartalmazó általános szerződési feltétel módosítására .,

l) a j) ésk)pontok szerinti eljárások eredménytelensége esetén agrárgazdasági
tevékenység gyakorlásával összefüggésben alkalmazott általános szerződési feltételkénta
szerződés részévé váló tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását kérhetia
bíróságtól,



nZ)agrárgazdasági tevékenység gyakorlásával összefüggésben alkalmazott általáno s
szerződési	 feltétellel	 kapcsolatos	 álláspontjáról	 az agrárkamara internetes honlapjá n
tájékoztatót tesz közzé . "

96 . § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI . törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki :

„14/A. § (1) Amennyiben fajta és mennyiség szerint meghatározott mez őgazdasági
termény tulajdonának betakarítást követő időpontban történő átruházására olyan általáno s
szerződéses feltétel alapján kerül sor, amelynek megkötésére még a termés betakarítása el őtt
került sor, az agrárkamara kérheti a bíróságtól az általános szerződési feltétel tisztességtelen
kikötésére történő hivatkozással annak érvénytelenségének megállapítását .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazható k

a) ha a mennyiség meghatározására meghatározott területen megtermelt össze s
terményre, vagy az összes termény meghatározott hányada alapján kerül sor, vag y

b) az árutőzsdei keresked őcégek egymásközti szerződéseinél .

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás jogerős befejezéséig az általános szerződési feltétel
teljesítésével összefüggésben bíróság, választottbíróság el őtt folyamatban levő tárgyalást erre
irányuló kérelem esetén fel kell függeszteni .

(4) Az agrárkamara megalakulásáig az (1) bekezdés szerinti jogkört a Magyar
Agrárkamara gyakorolja.'

Indokolás

Az új agrárkamarai rendszer felállításának egyik kiemelt célkitűzése a rendezett piaci
viszonyok kialakítása. Ez csak megfelelő kamarai jogkörök esetén gyakorolható kellő
hatékonysággal. A javaslat az agrárkamarának közérdekű keresetindítási jogkört biztosít .
Annak érdekében, hogy e jogkört mielőbb alkalmazni lehessen, a javaslat a jogilag még létez ő
Magyar Agrárkamara számára biztosítja a közérdekű keresetindítási jogkört.

5. A törvényjavaslat 98 . §-a a következők szerint módosul :

„98 . A Szakmaközi tv. a következő 19/A-19/C . [§ és 198. ]§-sal egészül ki :

„19/A .	 (1) Mezőgazdasági termény tulajdonjogának a termel ő általi átruházásáraa
termény betakarítása el őtt kötött szerződésre a Polgári Törvénykönyvnek a mez őgazdasági
termékértékesítési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés csak a meghatározott területen megterm ő összes
terményre vagy annak valamely hányadára köthet ő meg érvényesen .

[19/A]198. (1) Az agrárgazdaság megalapozott irányítása, valamint az Európa i
Unió felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében statisztikai célra állam i
adatbázisokat kell működtetni .



(2) A miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet –
agrárgazdasági adatbázisokat m űködtető szervként –működteti

a) a reprezentatív üzemgazdasági adatbázist ,
b) a piaci árinformációs rendszert .

(3) A reprezentatív üzemgazdasági adatbázis és a piaci árinformációs rendsze r
működését, az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását, a z
adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját a miniszte r
rendeletben állapítja meg .

(4) A piaci árinformációs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, valamint az európa i
uniós tagságból fakadó árjelentési kötelezettségeket lát el a nemzeti és a közö s
piacszabályozás működtetése érdekében . Az (5) bekezdésben meghatározott ágazatokban a
valós piaci folyamatok nyomon követése egyedi azonosítóval ellátott szervezetsoros ár- és
mennyiségi feladatok gyűjtésén, kötelező adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán keresztü l
valósul meg. Az egyedi információkból számított – egyedi azonosító adatokat nem tartalmaz ó
– súlyozott átlagok rendszeres jelentése az Európai Bizottság, a nemzeti irányító szervek és a
magyarországi piaci szerepl ők felé történik.

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatásra kötelezettek a

a) sertés, szarvasmarha, juh,
b) baromfi és tojás ,
c) bor,
d) dohány ,
e) gabona,
fi olajnövény ,
g) tej ,
h) zöldség és gyümölcs

ágazatok e törvény hatálya alá tartozó szereplői .

(6) A kötelező adatszolgáltatás körében nyilatkozni kel l

a) a jelentésre kötelezett nevér ő l, címéről ,
b) a jelentés időszakáról,
c) az áradatokról ,
d) a vonatkozó mennyiségi adatokról ,
e) a megfigyelésre vont termékek körérő l .

[19/B]19/C. § (1) Az agrártámogatás igénybevevője külön jogszabályban foglaltak
alapján, az abban meghatározott adatok szolgáltatására köteles .

(2) A mezőgazdasági termel ő a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére
termésbecslési célból, illetve agrárgazdasági adatbázis m űködtetése céljából az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint köteles gazdálkodásáról adatot
szolgáltatni. Az adatszolgáltatás keretében az e törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározott gazdálkodási adatokon túl a mezőgazdasági termelő köteles szolgáltatni család i
és utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, székhelye (telephelye), regisztrációs száma



adatait . A termésbecslési adatok, illetve az agrárgazdasági adatok kizárólag statisztikai célra
használhatók fel . A mezőgazdasági termelő által megadott személyes adatokat a
szakigazgatási szerv az aggregált statisztikai adat el őállítását követően törli a
nyilvántartásából.'

Indokolás

Az újonnan felállított agrár kárenyhítési rendszer a mez őgazdasági károkért val ó
felelősséget megosztja a különböző piaci szereplők és az állam között . Miután hazánkban az
elmúlt három év id őjárási tapasztalata bebizonyította, hogy szélsőséges körülmények is
kialakulhatnak, így a jogalkotó közérdekből fakadó felelőssége, hogy az érintetteket
jogalkotási eszközökkel is megóvja olyan szerz ődések megkötésétől, amely ésszerűtlen
mértékű kockázatvállalást kényszerítene ki . A közérdeken alapuló jogalkotást az indokolja ,
hogy a szélsőséges időjárás miatt a termelők kárt szenvednek és ezért költségvetés i
támogatásban is részesíthet ők. A mezőgazdasági terménykereskedelemben ugyanis még
mindig tért hódítanak az olyan típusú szerz ődések, amelyek a termelés összes kockázatát —
szemben az új kárenyhítési rendszerben megfogalmazottakkal — kizárólag a termel őre
hárítják. E módosítás további szándékolt célja az átláthatóság növelése a mez őgazdasági
termék előállítás során. Az átláthatóság ugyanis jelentősen csökkentheti a spekulációt is .

A termés betakarítását követően azonban már nincs szükség a szerződéses szabadság,
így a szerződés teljesítéséért való felelősség korlátozására.

Budapest, 2012 . november 27 .

yőrffy Balázs
orsz _gyű lési képviselő
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