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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„15/A. §

(1)  A mintagazdaság olyan,  a  miniszter  javaslata  alapján a  Kormány által  határozatban kijelölt
mezőgazdasági  termelőszervezet,  amely  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  hatékonyabb
felhasználásával,  [az  integrációs  kapcsolatok  erősítésével]a  termelői  együttműködések
segítésével, a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításával, a technológia fejlesztésével és a
genetikai erőforrások minél magasabb szintű megőrzésével, használatával[, állami és nem állami
tulajdonban álló  földön  gazdálkodva] a  magyar  mezőgazdaság  teljesítményének  növelését,  a
meglévő  növekedési  tartalékok  kiaknázását  szolgálja,  és  megfelel  a  (2)  vagy  (3)  bekezdésben
foglaltaknak.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése
esetén jelölhető ki:

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



a)  [több megyére  kiterjedő]legalább öt  éve  működő,  mikro-  [és]illetve kisvállalkozásokat  is
magában foglaló, [az alapanyag piaci árkockázatát kiegyenlítő mechanizmust is tartalmazó,
legalább  öt  éve  működtetett,  a  teljes  termékpályát  átfogó  integráció  ]a  termékpálya
meghatározó súlyú  szereplőjének minősülő  termelői  együttműködés  keretében abból  a  célból
tenyészt, illetve tart[, illetve vásárol fel állatot] állatot vagy állít elő állati terméket, hogy azokat
a  részvételével  működő  együttműködés  vagy  egységes  irányítás  alatt  álló  vállalatcsoport
keretében kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékként feldolgozzák;
b)  részt  vesz  [a  teljes  termékpályát  átfogó  integráció  keretében  ]az  előállított  termékek
piacbővítésében,  [ennek  érdekében  szorosan  együttműködik  ]a  [termékeit  feldolgozó
vállalkozással  a  ]stratégia  meghatározásában,  napi  üzemszervezésben,  logisztikában,
minőségpolitikában;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése
esetén jelölhető ki:

e)  [tevékenysége  bekapcsolható]részt  vesz a  [közép-  és  a  felsőfokú  ]duális  agrárszakmai
[oktatás legalább egy szintjébe]oktatásban.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3)  A (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  [az  állam  tulajdonában  álló  ]a  védett  őshonos
állatfajtákat tartó mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes
teljesítése esetén jelölhető ki:

a)  magas  színvonalon  tenyészti  a  tevékenységi  körébe  utalt  védett  őshonos  [és  egyéb  ]
állatfajtákat, fenntartja azok [állami tulajdonban álló ]állományát, a fajta tenyésztési céljának és
az állam érdekének megfelelően gazdálkodik a rábízott  állatállománnyal,  megőrzi és javítja e
fajták genetikai értékét,  [illetve gazdálkodását a természetvédelem érdekei mentén folytatva
kiemelten ]továbbá hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez;
[b) egészben  vagy  részben  állami  tulajdonban  lévő  földeken  való  gazdálkodásból
származóan biztosítja a mindenkori állatállomány magas szintű fenntartásához szükséges
takarmány szükségletet;]”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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„(4) A (2)  bekezdés alkalmazásában a termékpálya  meghatározó súlyú szereplőjének minősül  a
legalább 5 %-os piaci részesedésű termelői együttműködés.”

Indokolás 

1-5. 

Ha a törvényjavaslat  szerinti  mintagazdaság testesíti  meg az agrárgazdaságoknak a  kormány
szerint is kívánatos jövőjét, akkor csak az a kérdés, hogy a gazdálkodók előtt miért zárja be a
kormány az e jövőhöz vezető utat. Miért nem módosítják az agrárpolitikát, s ezzel összhangban a
Földforgalmi törvényt  is?  A mintagazdasági jövőkép érdekében pl.  nem a birtokmaximumot,
hanem  a  versenyképesség  szempontjából  elengedhetetlen  minimális  birtokméretet  kellene
meghatározni. Ne csak egy név szerint is felsorolható, szűk nagybirtokosi kör számára adja meg
a  törvény  –  mintagazdasági  címkéhez  kötött  kiváltságként  –  az  agrár-  és  birtokpolitikával
ellentétes kedvezményeket.

A mintagazdaság  törvényjavaslat  szerinti  feltételrendszere  érthetetlen  és  elfogadhatatlan.  A
feltételrendszer  leírásában  használt  több  fogalom  és  kifejezés  magyarázatot  vagy  bővebb
kifejtést  igényel.  Az  itt  leírt  integrációnak  semmi  köze  a  termelők  alulról  építkező
integrációjához, sőt a köznyelvi értelemben vett integráció fogalmához sem. A törvényjavaslat
szerinti  „integrációk”  csak  a  termelők  kiszolgáltatottságát  növelik,  ami  nem  lehet  sem  a
kormány, sem az agrárpolitika célja.

A módosító  javaslat  éppen  a  jelzett  fogyatékosságok  kiküszöbölését  célozza.  Nem  érinti  a
kormány által  kiválasztott  vállalatcsoportokat,  de -  a termelői együttműködésre fókuszálva –
lehetővé  teszi  az  e  körön  kívüli  mezőgazdasági  termelőszervezetek  mintagazdasággá  való
kijelölését  is.  Ezek  azok  a  kooperációk,  ahol  a  termelői  együttműködés  már  olyan  szintre
emelkedett, hogy termelői tulajdonban lévő feldolgozóban történik a termelői együttműködésben
előállított termékek feldolgozása, úgy, hogy érdemi piaci részesedéssel is bírnak.

A törvényjavaslat  kizárólag  az  állattenyésztés  egy pontosan meghatározható  szűk szegmense
esetén tervez kedvezményeket biztosítani. A módosító javaslat az állati termékekre is kiterjeszti a
feltételrendszert.

A módosító javaslat átírja az NFA törvény 15/A. § (3) bekezdését is. Egyértelműnek tűnik, hogy
a jelenlegi körülmények között a javasolt feltételeknek is kizárólag egy állami tulajdonban álló
mezőgazdasági termelőszervezet tud megfelelni, de indokolt megteremteni annak a lehetőségét,
hogy a jövőben - a védett őshonos állatok tartásának javulásával - mások is mintagazdasággá
válhassanak.

A javasolt  (4)  bekezdés  meghatározza azt  a  piaci  részesedést,  ami  alapján az  adott  termelői
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együttműködés a termékpálya meghatározó súlyú szereplőjének minősül.
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