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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsáei módosító iavasla t

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . (1 )
bekezdése alapján az „egyes agrártárgyú törvények módosításáról” szóló T/12959 . számú
törvényjavaslathoz a Mezőgazdasági bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat I . §-a a következők szerint módosul :

„I . § (1)A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirő l szóló
2012. évi CXXVIII . törvény 19/A_ §-a[az alábbiak szerint változikJhelyébe	 a következő
rendelkezéslét3[,valamint 19/D . §-al és 19/E. §-al egészül ki] :

„19/A,

(1) Mezőgazdasági termel ővel mint eladóval az általa használt mezőgazdasági földterületen
megtermelt mezőgazdasági termény szolgáltatására annak betakarítása elő tt csak

a) a Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. [tv.ltörvény (a továbbiakban : Ptk. )
6:232, §-a szerinti, a saját termelés ű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötöt t
adásvételi szerződés, valamin t

b) a Ptk_ 6:233 .§-a szerinti, a vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági ár u
szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

köthető .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában eladónak min ősül mezőgazdasági termel őként az a
személy, aki az általa használt mezőgazdasági földterületen a szerződés tárgyát képező
mezőgazdasági terményt saját nevében és saját kockázatára termeli meg .

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződések esetében a Ptk . rendelkezéseit az e törvényben
foglalt kiegészítéssel együtt kell alkalmazni .”
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,,(2) A szakmaközi szervezetekrő l és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012 .
évi CXXVIII . törvény a következő 19/D. és 19/E . §-sal egészül ki :

u19/D: §

(1) Mezőgazdasági termel ővel mint eladóval saját termelés ű mezőgazdasági termény
szolgáltatására annak betakarítása el őtt kötött adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell[ : ]

a) az eladó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítését szolgáló mezőgazdaság i
terményt mezőgazdasági termel őként saját nevében és saját kockázatára termeli,

b) [amely ]egyedi azonosításra alkalmas módon [tartalmazza ]azon mezőgazdasági
földterületek megjelölését, amelyen megtermelt terménnyel az eladó a
szerződésben foglaltakat teljesíti ,

c) [a ]rögzített mennyiség szolgáltatására vállalt kötelezettség esetén az eladó
nyilatkozatát a b) pont szerinti területeken hektáronként megtermelhető szokásos
termény mennyiségrő l ,

d) a szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körön kívül eső ok vevő részére
történő bejelentésének és igazolásának részletes feltételeit,[ továbbá]

e) a minőség meghatározásának	 módját, valamint [a ]
f) a teljesítési és a minőségi vita rendezésének rendjét .

(2) A mezőgazdasági termelő egészben[,] vagy részben csak abban az esetben mentesül a
szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény szolgáltatási kötelezettsége aló l
ha

a) [ha ]az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen az (I) bekezdés c) pontja szerint
rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény a mezőgazdasági termelő ellenőrzésén kívüli o k
miatt nem termett meg, amelyrő l a másik szerződő felet még a betakarítás előtt értesítette,é s

b) a mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen
[bekövetkezett]ellenőrzési körén kívül eső [okot]mezőgazdasági káresemény bekövetkezésé t
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésér ől szóló
törvénytörvénynek	 megfelelően az agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján
kiállított hatósági bizonyítvánnyal [rendelkezéseivel összhangban, de még a termé s
betakarítása előtt a vevőnek bejelentette, és]igazolta .

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása nem érinti a szerződő felek megállapodását arról,
hogy a mezőgazdasági termelő a (2) bekezdésben [foglaltak szerinti ok]foglalt okok miatt
kieső termény mennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületen megtermel t
mezőgazdasági terménnyel pótolja. Ebben az esetben a mezőgazdasági termelő csak [abban
az esetben ]akkor mentesül a szerződésben rögzített mezőgazdasági termény
szolgáltatásának kötelezettsége alól, ha az ellenőrzési körén kívül eső okot az általa használ t
összes földterület vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti módon bejelentette é s
igazolta .

[(4) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a
továbbiakban : NAK) a szerződő felek részére kérelemre) az (1) bekezdés d) -fi pontok
végrehajtását segítő szolgáltatást nyújt .]
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19/Ez §

(1) A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági termény szolgáltatására annak
betakarítása elő tt kötött adásvételi szerződés esetében a 19/D, §-ban foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell .

(2) A vevő az általa mezőgazdasági termelőtő l, mint eladótól megvásárolt mezőgazdaság i
termény harmadik személy javára történő tovább értékesítése esetén a harmadik személlye l
szemben csak abban az esetben hivatkozhat a 19/D§ (2) bekezdésen alapuló felelőssége
korlátozására, ha a harmadik személlyel kötött szerződés ezt lehetővé teszi ."

Indokolá s

Indokolt a „vis maior” igazolási rendszert a meglév ő kárenyhítési szabályozáshoz illeszteni ,
valamint a NAK közrem űködését a rá vonatkozó törvényben szabályozni . Jelen módosító
javaslat a T/12959/2 . bizottsági módosító javaslatnak a Szakmaközi tv . 19/D. § (2) bekezdés
a) pontjában tartalmaz eltérést a felek betakarítást megel őző egymás közti értesítés i
kötelezettsége vonatkozásában.

Budapest, 2013 . december S .
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