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2003. évi XVI. törvény

az agrárpiaci rendtartásról1

Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikája által meghatározott keretek között a
mezıgazdaságból élık számára méltányos jövedelem elérésének lehetıségét, a mezıgazdasági termelékenység növelését, az
agrárpiac stabilizációját, a fogyasztók élelmiszerekkel történı folyamatos ellátását biztonságosan és megfelelı áron biztosítsa, a
következı törvényt alkotja:2

Az agrárpiac szabályozás jogszabályi alapját és mőködését napjainkig a többször módosított 1993. évi VI. törvény rögzíti.
Kiépült és folyamatosan mőködik a sajátos (hazánk adottságait, lehetıségeit figyelembe vevı) intézményrendszer és
eszközrendszer.
Az évek során bekövetkezett változások, az agrárpiaci rendtartás mőködésének tapasztalatai, az új típusú agrárpiaci

szabályozásra törekvés, valamint az Európai Uniós csatlakozásra történı felkészülés igényli egy új törvény megalkotását. Ezzel
megelızve azon nem kívánt helyzet kialakulását, mely szerint az Európai Unióhoz történı csatlakozás pillanatában - a sok
tekintetben alapvetıen az EU joganyagával ellentétes jelenleg hatályos - 1993. évi VI. törvény hatályon kívül helyezése
következtében szabályozatlan maradna az agrárpiaci szabályozás számos területe, ami megnehezítené, egyes esetekben
lehetetlenné tenné az EU szabályainak magyarországi alkalmazását.
Ennek során a törvény intézményi elemeiben, eszközrendszerében és mőködési mechanizmusában a fenti elıírásoknak

megfelelıen megváltozik, fogalomrendszere, tartalma megegyezik az Európai Unió agrárpiaci szabályozásában használt
terminológiákkal, fogalmakkal, és a mögötte lévı tartalommal, és jó alapot teremt a mezıgazdasági termelık Európai Uniós
csatlakozásra történı felkészítésére.
A törvény biztosítja a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a megfelelı szabályozási hatáskört és jogkört, mely az

agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló 1997. évi CXIV. törvényben a számára megállapított kötelezettségek teljesítésének alapját
teremti meg.
Az agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló törvény 3. § (1) bekezdése meghatározza azokat a fı célkitőzéseket, melyeknek az

agrárgazdaságban érvényesülniük kell. Ezek:
- a termelés versenyképességének javítása, a mezıgazdasági termelés és a piaci szabályok feltételeinek olyan alakítása,

melynek eredményeként elsısorban hazai termékekkel, megfelelı mennyiségben és minıségben legyen kielégíthetı a lakosság
élelmiszerkereslete;
- a nemzetgazdaság más ágazataihoz viszonyított esélyegyenlıség megteremtése, továbbá annak elısegítése, hogy az

agrártermelésbıl élık arányos tıke- és munkajövedelmet szerezhessenek meg;
- a kedvezı agráradottságok gazdaságos, exportorientált termelés szolgálatába állítása.
Az agrárpiaci rendtartásról szóló új törvény a céljainak, eszközeinek, módszereinek összhangját teremti meg az

agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló törvény fenti rendelkezéseivel, célkitőzéseivel.
Az agrárgazdaság szerte a világon a gazdaság fontos, különleges szerepet betöltı, rendkívül ellentmondásos és folyamatosan

változó területe. Erre tekintettel a fejlett piacgazdasággal rendelkezı országokban - különösen az Európai Unióban -
mindenhol mőködik egy sajátos és a nemzeti érdekeket is figyelembe vevı agrárszabályozási mechanizmus.
Az új törvény jellegét tekintve kerettörvény. Mivel fogalomhasználatában és rendszerében az EU-ban is alkalmazott elemeket

tartalmaz, lehetıvé teszi a szabályozás és végrehajtás EU-konform átalakítását. E két sajátosságából adódóan a megfelelı
módosításokkal a csatlakozást követıen is fennmaradhat, mivel az EU közös piaci szervezetei (az ún. CMO-k) a törvény keretei
közé beleilleszthetık. Mindezek ellenére az EU csatlakozás által várhatóan negatívan érintett (pl. sertés, baromfi) ágazatok
fennmaradásának feltételeit teremti meg az által, hogy jogalapot teremt az EU csatlakozást követıen bizonyos nemzeti
támogatások alkalmazhatóságához.
Az új törvény biztosítja az új intézmény és eszközrendszer mőködésének begyakorlását, még az Európai Unióhoz történı

csatlakozásunk elıtt. Ez egy betanulási idıszak lehet az államigazgatási szervezetek és az agrárpiac szereplıi számára.
A törvényalkotás célja az Európai Unióban alkalmazott agrárszabályozás folyamatos, lehetséges bevezetésének, valamint az

Európai Unióhoz történı csatlakozás agrárpiaci szabályozási feltételeinek megteremtése, és az Európai Uniós piacszabályozási
gyakorlat átvételének megkönnyítése. Az új törvény rendelkezik az átmeneti idıszak szabályozásáról, valamint, ahol
lehetséges, ott megteremti a szabályozásban az EU-konformitást és az EU piaci szabályozás csatlakozás utáni
alkalmazhatóságának alapjait.
Célja továbbá, hogy a mezıgazdaságból élık számára méltányos jövedelem elérésének lehetıségét, a mezıgazdasági

termelékenység növelését, az agrárpiac stabilizációját, az állampolgárok élelmiszerekkel történı folyamatos ellátását
biztonságosan és megfelelı áron biztosítsa.
A törvény az agrárpiaci szabályozásnak, illetve az Európai Unióban alkalmazott termékpályás szabályozásnak a keretét adja

csak meg, a termékpályákra vonatkozó rendelkezéseket - a törvényi elıírásoknak megfelelıen - a végrehajtási rendelet
tartalmazza majd, így biztosítva az aktuális piaci helyzethez való gyors és rugalmas alkalmazkodást.

ELSİ RÉSZ

 1    Kihirdetve: 2003. III. 27. 
 2    Módosította: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (1) n), (2) x). 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A törvény hatálya

1. §1 (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a mezıgazdasági és élelmiszer-ipari termékekre,
b)2 az ezen termékeket termelı, feldolgozó, valamint forgalmazó jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és

egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre, egyéni vállalkozóra és családi gazdálkodóra.
A mezıgazdaság nem gyár, a paradicsom nem anyacsavar. A mezıgazdasági termelés specialitását és fokozott kockázatait

figyelembe kell vennie a jogi szabályozásnak. A mezıgazdasági termék a termelési ciklus sajátosságainak megfelelıen
bizonyos idıszakokban nagyobb, más idıszakokban kisebb mennyiségben kerül a piacra. Ez a ciklikusság idırıl-idıre
túlkínálatot okoz. A mezıgazdasági termékek piacán a keresleti és kínálati viszonyok ily módon történı alakulása miatt a
felvásárló kedvezıbb helyzetben van a termelıvel szemben. Másrészrıl az élelmiszeripari termékek elıállítása, illetve
feldolgozása - részben a kereskedelmi beszerzési politika, részben a termelıi árigények kettıs szorítása miatt - jelentısen
kisebb mértékő nyereségtartalmat biztosít, mint ugyanezen termékek kereskedelme. E hátrányok jogi ellensúlyozására, valamint
a termelı és feldolgozó szektor piaci alkuhelyzetének javítása érdekében indokolt annak biztosítása, hogy a szereplık
egymással szövetkezve, mőködésüket és a termékpálya áraival összefüggı meghatározott tevékenységüket az érdekképviseleti
szervezetük keretei között egységesen és jogszerően alakíthassák ki. Az élelmiszer termékpálya biztonságos és átlátható
mőködésének elısegítése érdekében pedig különösen elınyös, ha a termelı és feldolgozó-, valamint a kereskedelmi szervezetek
egymással való kapcsolatukat önszabályozás formájában rögzítik, melyre kiemelkedı és elismerendı példa volt a közelmúltban
létrejött Élelmiszer Termékpálya Kódex. Sajnálatos azonban, hogy a közremőködıket vezérlı jó szándék versenyjogi
aggályokba ütközhet. Mindazonáltal a piaci verseny tisztaságából eredı elınyök szem elıtt tartása szempontjából
nyilvánvalóan nem eshetnek azonos megítélés alá a mezıgazdasági vagy élelmiszeripari tevékenységet folytató vállalkozások,
illetve az útépítı vagy mozdonygyártó vállalkozások mőködése. Erre tekintettel differenciálni szükséges a terület jogi
szabályozását.
Az Alkotmány 70/A. §-ának (3) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság a jogegyenlıség megvalósulását az

esélyegyenlıtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ezen alkotmányos elıírás magában hordozza az Állam
azon kötelezettségét is, hogy a mezıgazdaság területén megélhetésüket keresı állampolgárok esetében a piaci viszonyok
asszimetriája során kialakuló feltételek miatt kiesı bevételeket más forrásból (segélyek, támogatások) pótolja vissza a vidéki
életforma és megélhetés, valamint a termelés fenntartásának biztosítása érdekében. Nyilvánvalóan az így lekötött költségvetési
források megtakaríthatóak, ha a jogi szabályozás lehetıvé teszi a tisztes jövedelemhez jutást azáltal, hogy jogi kereteket
biztosít a szövetkezéssel elérhetı kedvezı alkupozíció kialakulásához.
A törvény az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosítását tartalmazza. Lehetıséget teremt arra, hogy a

törvény hatálya alá tartozó terméket termelı, feldolgozó, viszonteladó és forgalmazó szervezetek és személyek
együttmőködésükre önszabályzó megállapodást kössenek.
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény hatályának módosítása szükséges, hogy a törvény által biztosított

keretek a teljes termékpályára kiterjedıen mőködhessenek.
(2) E törvény rendelkezéseit az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (a továbbiakban: Közös Agrárpolitika) szabályozásáról

szóló közösségi és az azokat végrehajtó nemzeti jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
EBH2011. 2367. Jogszabályi rendelkezések látszólagos ellentéte jogalkalmazói jogértelmezéssel feloldható (1987. évi XI.
törvény 11. §; 2003. évi XVI. törvény 1. §, 29. §).

II. Fejezet

Értelmezı rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában:
1. agrárpiaci rendtartás: a termékek sajátos termelési és piaci viszonyaiból adódó szabályozási rendszer;
2. termékpálya: a piaci szereplık meghatározott termék alapanyag-elıállításától a végtermék értékesítéséig terjedı

kapcsolatrendszere;
3.3 termékpálya-szabályozás: az agrárpiaci rendtartásnak az adott termékpálya mőködtetésére meghirdetett eszközrendszere;
4.3 piaci operatív információs rendszer: az egyes termékpálya-szabályozások végrehajtásához kapcsolódó, illetve a végrehajtás

során keletkezı adatok nyilvántartási rendszere;
5. piaci árinformációs rendszer: az egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott körben, tartalommal és rendszerességgel

győjtött, az agrárpiaci rendtartás mőködtetéséhez szükséges piaci árak nyilvántartási rendszere;

 1    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 97. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı
törvény hatálybalépésének napjától. 
 2    Megállapította: 2009. évi LXXXVII. törvény 1. §. Hatályos: 2009. VIII. 2-tıl. 
 3    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 98. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı
törvény hatálybalépésének napjától. 
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6. gazdasági év: a termékpálya-szabályozásokban az agrárpiaci rendtartás eszközeinek, az egyes termékpályák termelési és piaci
sajátosságaihoz illeszkedıen meghatározott, alkalmazási idıszaka;
7. kvótaév: a 8. pont szerinti kvótamennyiség érvényességére vonatkozóan, az egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott

idıszak;
8.1 kvóta: az a szabályozási rendszerbe vont termék- vagy árumennyiség, illetıleg termıterület, amely külön jogszabályban kerül

meghatározásra, és amelyhez minıségi kikötés is elrendelhetı;
9. alapár: egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott olyan ár, amelyhez az agrárpiaci rendtartás egyes eszközeinek

alkalmazása köthetı;
10. irányár: egyes termékpálya-szabályozásokban az adott termékre elıre meghatározott olyan ár, amely a piaci viszonyok

függvényében a várható áringadozások centrumát jelöli, amelyhez az agrárpiaci rendtartás egyes eszközeinek alkalmazása köthetı;
11.2

12.1 intervenciós ár: az egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott olyan elıre meghirdetett ár, amely áron az intervenciós
idıszak alatt a külön rendeletben meghatározott minıségi és mennyiségi feltételeknek megfelelı termék felajánlható intervenciós
felvásárlásra.
13. intervenciós felvásárlás: az egyes termékpálya-szabályozásokban elıre meghatározott módon történı állami felvásárlás;
14-17.2

18.1 krízislepárlási támogatás: a bor termékpálya gazdasági évét követıen a felhalmozódott borkészletek levezetésére külön
jogszabályban meghatározott módon adható támogatás;
19.2
20. magántárolási támogatás: az egyes termékpálya-szabályozásokban meghatározott módon, a tárolási költségek csökkentését

célzó támogatási forma;
21.3 terméktanács: a törvény hatálya alá tartozó azonos vagy hasonló terméket termelı, feldolgozó, viszonteladó és forgalmazó

szervezetek és személyek az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott, bírósági nyilvántartásba vett és az agrárpolitikáért
felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 2002. december 31-ig elismert, nem nyereségérdekelt szervezete. A
hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján köztestületként alakult hegyközségek országos szervezetét az általa képviselt
termékpálya vonatkozásában - külön miniszteri elismerés nélkül -, terméktanácsnak kell tekinteni;
22. forgalmazó: aki a törvény hatálya alá tartozó terméket fogyasztói forgalomba hoz;
23. fogyasztói forgalom: a törvény hatálya alá tartozó termékeknek közvetlenül a fogyasztó, mint végsı felhasználó részére történı

forgalmazása;
24. viszonteladó: aki a törvény hatálya alá tartozó terméknek nem a fogyasztói forgalomban történı kereskedelmi értékesítését

folytatja;
25. feldolgozó: aki a törvény hatálya alá tartozó terméket, a termék eredeti állapotát lényegesen megváltoztató

élelmiszer-elıállítási mőveletekkel fogyasztásra kész állapotba hoz;
26.4 szakmaközi szervezet: a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl („az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet) 123. cikk elıírásainak megfelelı, a miniszter
által elismert jogi személy;
27.4 reprezentatív szakmaközi szervezet: az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet 125l. cikkének (2) bekezdésében

meghatározott szakmaközi szervezet;
28.4 szabályok kiterjesztése: az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet 125l. cikke alapján a piacfejlesztési intézkedés

jogszabályban történı kihirdetése.

III. Fejezet

Az agrárpiaci rendtartás intézményrendszere

3. §5 (1)6 Az agrárpiaci rendtartás irányításával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos tevékenységet a miniszter,
mőködtetésével kapcsolatos tevékenységet - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a mezıgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv látja el a Közös Agrárpolitika által meghatározott keretek között e törvény rendelkezései alapján, a termékpálya
bizottságok bevonásával.
(2)2
4. § (1) A Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) agrárpiaci rendtartási döntéseket elıkészítı, egyeztetı fórum, mely

véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az adott termékpályán az 1. § a) pontja szerinti termékek termelését, bel- és külkereskedelmi
forgalmát, illetve az alkalmazandó piacvédelmi intézkedéseket érintı agrárszabályozási kérdésekben.
(2) A Bizottságok létrehozásáról és mőködésének részletes szabályairól a miniszter jogszabályban rendelkezik.

 1    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 98. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı
törvény hatálybalépésének napjától. 
 2    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 3    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2), 2011. évi CLXXV. törvény 200. §. 
 4    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 1. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 5    Megállapította: 2003. évi LXXIII. törvény 43. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-tıl. 
 6    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 99. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2). 
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(3) A Bizottság feladatai:
a) a törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszter felügyelete alatt mőködı piaci információs rendszer által biztosított

információk alapján a piaci helyzet értékelése;
b) termelési statisztikák elemzése, termésbecslés, mérlegkészítés, elırejelzés;
c) javaslattétel jogszabály alkotására és módosítására;
d) a termékpálya-szabályozás hatásainak értékelése;
e)1 az európai uniós tagsági viszonyból eredı döntés-elıkészítı operatív egyeztetés.
(4) A Bizottság szavazati joggal rendelkezı tagjai:
a)2 a miniszter által kijelölt két személy, a gazdaságpolitikáért felelıs miniszter, az európai integrációs ügyekért felelıs miniszter

és a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelıs miniszter által kijelölt egy-egy személy,
b) a Magyar Agrárkamara, a mezıgazdasági termelık két legnagyobb országos érdekképviselete, az adott termékpályára vonatkozó,

az élelmiszer-, ital- és dohányipari vállalkozások legnagyobb termelési értéket képviselı országos gazdasági érdekképviselete,
valamint az illetékes terméktanács vagy - azon termékpálya esetében, ahol nincs terméktanács - szakmai szövetség egy-egy
képviselıje.
(5) Szavazategyenlıség vagy vitás kérdés esetén a Bizottság elnöke dönt. A Bizottság döntését ellenzı álláspontot írásban rögzíteni

kell.
(6)3 A Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt bizottsági tag.
(7)4 A Bizottság ülésére a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a piaci árinformációs rendszert mőködtetı szerv

képviselıit tanácskozási joggal meg kell hívni.
(8) A Bizottság elnökének vagy valamely tagjának meghívására, annak ülésein tanácskozási joggal más érdekelt is részt vehet

szakértıként.
(9) A Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.
(10) E törvény alapján a következı Bizottságokat kell létrehozni:
a) Gabona Termékpálya Bizottság (gabonafélék, rizs, keményítı, olajos- és fehérjenövények);
b) Hús Termékpálya Bizottság (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfi);
c) Zöldség, Gyümölcs és Dísznövény Termékpálya Bizottság;
d) Szılı és Bor Termékpálya Bizottság;
e) Cukor és Izoglükóz Termékpálya Bizottság;
f) Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság;
g) Dohány Termékpálya Bizottság.
(11) A Bizottságok munkájának koordinálására, illetve a Bizottságok mőködtetése szakértıi hátterének biztosítására a miniszter

külön titkárságot állít fel.

5. §5

IV. Fejezet

Az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere

6. § (1) A törvény alkalmazása során a piacszabályozásban az alábbi piacszabályozási eszközök vehetık igénybe:
1.6 intervenciós ár;
2. irányár;
3. alapár;
4.5
5. intervenciós felvásárlás;
6. magántárolási támogatás;
7. állami készletezés, állami készlet értékesítése, feldolgoztatás, bértároltatás;
8. közraktári támogatás;
9. krízislepárlási intézkedés;
10-15.5
16. kvóta meghatározása;
17. termelési önkorlátozás;
18.6 közvetlen termelıi támogatás;
19. a zöldség-, gyümölcstermelıi, -értékesítı szervezet támogatása;
20.5
21. termelı kapacitások csökkentéséhez nyújtott támogatás;
22. belföldi szociális célú élelmiszer-segélyezéshez nyújtott támogatás;

 1    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 100. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 2    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2). 
 3    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 48. §. 
 4    Megállapította: 2003. évi LXXIII. törvény 43. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2). 
 5    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 6    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 101. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
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23. egyes termékek állati takarmányozási célú, illetve élelmiszer-ipari felhasználására adott támogatás;
24. a piacra jutást elısegítı agrár-környezetvédelmi költségek és a biogazdálkodás támogatása;
25. közösségi agrármarketing támogatása;
26. élelmiszer-biztonság, minıségbiztosítás támogatása;
27. termelés- és kereskedelem-finanszírozási eszközök (kamattámogatás, exporthitel-támogatás és exporthitel-biztosítás
támogatása);

28.1
29. egyes termékek minıségvizsgálati támogatása;
30. informatikai támogatás;
31-32.1
33. a termék megsemmisítése;
34. import kezdeményezése, taktikai célú importvásárlás lebonyolítása és e termékek szükség szerinti kedvezményekkel történı
forgalomba hozatala;

35. egyéb, a miniszter által külön jogszabályban meghatározott eszközök.
(2)2 Pályázat kiírása esetén annak elbírálása pályázati díj elızetes megfizetéséhez, illetve egyéb biztosíték nyújtásához (a

továbbiakban együtt: biztosítékok) köthetı. A biztosítékok mértékét, visszatérítésének feltételeit külön jogszabály határozza meg.
(3) Jogszabály eltérı rendelkezése hiányában támogatás csak akkor vehetı igénybe, ha a támogatott az (1) bekezdés szerinti

eszközök alkalmazási céljával azonos, más jogszabályban meghatározott állami támogatást nem vesz igénybe.

7. § (1)3 Az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazása során az alábbi nemzeti pénzügyi források használhatók fel:
a)4 a költségvetési törvény miniszter által vezetett minisztérium fejezetének Folyó kiadások és a jövedelemtámogatások kiadási

elıirányzata,
b)4 a költségvetési törvény miniszter által vezetett minisztérium fejezetének Folyó kiadások és a jövedelemtámogatások

megtérülése bevételi számla,
c) az e törvény alapján nemzeti hatáskörben szabályozott eszközrendszer mőködtetésébıl származó bevételek.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti bevételeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti elıirányzat kiegészítésére, valamint az

agrárpiaci rendtartás mőködési feltételeinek biztosításával összefüggı kiadásokra - rendeletben szabályozott módon - lehet
felhasználni.

8. § (1)5 A gazdálkodás kiszámíthatósága és a piac szereplıinek tájékoztatása érdekében a törvény hatálya alá tartozó termékekre
irányár, intervenciós ár és alapár hirdethetı.
(2)1

8/A. §6

8/B. §7 A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közrendbe ütközınek kell
tekinteni az olyan választottbírósági ítéletet, amely a maga termelte mezıgazdasági termény szolgáltatására elháríthatatlan külsı ok
(vis maior) miatt egészben vagy részben képtelen termelıt a hiányzó mezıgazdasági termény - teljesítés céljából való - pótlására,
beszerzésére vagy helyette más szolgáltatás, illetve biztosíték nyújtására kötelezi.
9. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó termékek termelési sajátosságaihoz igazodó, kvótával történı mennyiségi szabályozásra

kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdése szerinti - az adott kvótaévre, termıterületre, mennyiségre, minıségre vonatkozó - kvóta a

termékpálya-szabályozás keretében kerül meghatározásra. Ez esetben a szabályozás feltételeirıl, módjáról és - amennyiben ahhoz
állami támogatás kapcsolódik - az ellentételezés mértékérıl, valamint a szabályozásban foglaltak megsértésének
jogkövetkezményeirıl is rendelkezni kell.
(3) A termelés mennyiségi szabályozása határozatlan idıre is megállapítható.

10. §8 (1) A termékpálya szereplıinek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetek a termékpálya vertikális mőködésének
elısegítése érdekében - így különösen a termékek felvásárlásával, forgalmazásával, beszerzések ütemezésével, ösztönzı eszközök
alkalmazásával, a már megtermelt termékek piacra jutási feltételeinek, illetve piaci helyzetének romlását elıidézı magatartásoktól
való tartózkodással összefüggı kérdésekben - történı együttmőködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást köthetnek. A
megkötött megállapodás nyilvános és ahhoz az érdekképviseletet ellátó szakmai szervezetekhez nem tartozó további
termékpálya-szereplık írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek a megállapodásban határozzák meg.

 1    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 2    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 101. § (2). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 3    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 102. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 4    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2). 
 5    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 103. §. Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 6    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLXVIII. törvény 31. § c). Hatálytalan: 2012. I. 1-tıl. 
 7    Beiktatta: 2011. évi CLXXIV. törvény 78. §. Hatályos: 2011. XII. 22-tıl. 
 8    Megállapította: 2009. évi LXXXVII. törvény 2. §. Hatályos: 2009. VIII. 2-tıl. 
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(2)1 A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról szóló törvény2 szerinti beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai szervezet tagjai számára az adott piacra,
illetve az ott alkalmazásra kerülı árakra, beszerzési és értékesítési lehetıségekre, ösztönzık alkalmazására, a termékek piaci
helyzetének javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat,
valamint a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést folytathat, amennyiben az ilyen tevékenység révén megvalósuló
gazdasági és társadalmi elınyök meghaladják a tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat. Az
ilyen tevékenység nem minısül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11.
§-ában foglalt tilalom megsértésének.

A rendelkezés biztosítja, hogy a termékpálya szereplıi a termékpálya vertikális mőködésének elısegítése érdekében történı
együttmőködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást köthetnek.
A köztársasági elnök által az Országgyőlésnek megfontolásra visszaküldött (ki nem hirdetett), a mezıgazdasági és

élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról szóló törvény majdani kihirdetése után a beszállítók érdekképviselete összehangolt tevékenységet folytathat, ami nem
minısül a versenytörvényben foglalt tilalom megsértésének.

11-12. §3

13. § (1) A miniszter az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazásával összefüggı egyes feladatok végrehajtására a
terméktanáccsal szerzıdést köthet. A megkötött szerzıdések nyilvánosak és ahhoz - meghatározott feltételekkel - a terméktanácshoz
nem tartozó termékpálya-szereplık írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek a szerzıdésben határozzák
meg.
(2) Ha a termékpályán nincs terméktanács, a miniszter az illetékes szakmai szövetséggel is köthet megállapodást. Ha az adott

termékpályán több szakmai szövetség is mőködik, a miniszter az általuk kijelölt szövetséggel köt megállapodást.
14. § (1) A terméktanács - az e törvényben foglalt célok megvalósításának elısegítése érdekében - a tagjai által vállalt

befizetésekbıl támogatást nyújthat. A terméktanács tagja az e célra történt befizetést az adott termékpályához tartozó termékek
értékesítésébıl származó árbevétele 3 százalékának megfelelı mértékben számolhatja el az egyéb ráfordításai, illetıleg költségei
között.
(2)4 Adott terméktanács esetén - az elérni kívánt célok megjelölésével a miniszter és az államháztartásért felelıs miniszter

együttes egyedi döntése alapján - az (1) bekezdésben meghatározott befizetés elszámolható mértéke elérheti az árbevétel 7 százalékát
is.
(3) A terméktanács a tagjai által, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, befizetett pénzt köteles elkülönítetten kezelni.
(4) A terméktanács a tagjai által, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, befizetett pénzt csak az e törvényben meghatározott

célokra történı, az állam nemzetközi kötelezettségeivel összhangban álló kifizetésekre használhatja fel.
15. § (1) A miniszter külön rendeletben meghatározhatja, hogy piaci beavatkozás rendszerében a törvény alapján alkalmazható

egyes intézkedések megtételére csak akkor kerülhet sor, ha a terméktanács a saját befizetéseibıl képzett forrásból a piaci egyensúly
helyreállítása érdekében elızetesen már támogatást nyújtott.
(2) A miniszter és a terméktanács ugyanarra a célra nyújtott támogatás közös viselésében is megállapodhat.
16. § (1) Ha a miniszter és a terméktanács között létrejött szerzıdés rendelkezéseit a terméktanács, valamelyik tagja, vagy a

szerzıdéshez csatlakozott gazdálkodó a szerzıdésben vállalt szabályozás ráesı részét nem tartja be, az agrárpiaci rendtartás
rendelkezésére álló pénzügyi források igénybevételébıl kizárható. A kizárás feltételeit a felek a szerzıdésben határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, melyet a 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamattal vissza kell fizetni.
17. § Ha a terméktanácsként elismert szervezet nem felel meg az elismeréskor megkövetelt és teljesített feltételeknek, továbbá az

elismerés fenntartásához szükséges intézkedéseket az erre irányuló miniszteri felhívásban biztosított megfelelı határidın belül nem
teszi meg, az elismerés hatályát veszti.

A törvény meghatározza, hogy a terméktanács a törvény hatálya alá tartozó azonos vagy hasonló terméket termelı,
feldolgozó és forgalmazó szervezetek és személyek az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, bírósági
nyilvántartásba vett és a miniszter által 2002. december 31-ig elismert, nem nyereségérdekelt szervezete. A jogfolytonosság
biztosítása érdekében a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján köztestületként alakult hegyközségek országos
szervezetét az általa képviselt termékpálya vonatkozásában - külön miniszteri elismerés nélkül -, terméktanácsnak kell
tekinteni. A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mely olyan köztestület, amely a hegyközségi
tanácsok elnökeibıl és egy-egy küldöttjükbıl áll, s a nemzeti tanács által választott fıtitkárral egészül ki. A hegyközségek és
az általuk borvidékenként alakított hegyközségi tanácsok szintén önálló köztestületek, melyeknek a hegyközségek országos
szervezetéhez csak küldöttei révén van kapcsolatuk. Így a hegyközségekrıl szóló törvény, illetve az alapszabály szerint nem
minısülnek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tagjának, mely ezért nem is vezethet róluk nyilvántartást. Minderre tekintettel
szintén a kialakult joggyakorlat teszi azt szükségessé, hogy a különös rendelkezésekben a törvény mondja ki, hogy a
hegyközségek tagjai és a hegyközségek területi szervei (hegyközségi tanács) terméktanácsi tagnak minısülnek.

 1    Módosította: 2009. évi XCV. törvény 10. § (5). 
 2    A hivatkozott törvényt a köztársasági elnök nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az Országgyőlésnek. 
 3    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 4    Módosította: 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) 50. 
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A törvényben a terméktanácsok szerepe és a miniszterrel való kapcsolatrendszere megváltozik, de továbbra is fontos szereplıi
a szabályozásnak. A miniszter saját hatáskörben döntheti el, hogy a piacszabályozás hatékony végrehajtása érdekében mely
terméktanácsokkal és milyen tartalommal kíván szerzıdést kötni. A szerzıdés tartalma a korábbi gyakorlathoz hasonlóan
kiterjedhet bizonyos piacszabályozási feladatok ellátására vonatkozó megbízásokra, ezen feladatok ellátásának
finanszírozására és a feladatok ellátásának ellenırzési rendjére. Ha a termékpályán nincs terméktanács a miniszter az illetékes
szakmai szövetséggel is köthet megállapodást.
A terméktanácsok a termékpálya bizottságokban biztosított képviseleten keresztül kötelesek és jogosultak a

döntés-elıkészítési és egyéb, a törvény által meghatározott piacszabályozási feladatokban közremőködni.
A törvényi szabályozás a terméktanácsi befizetések mértékének meghatározására nem terjed ki, arról a terméktanács alapító

okiratában maga dönt. A törvény a tagok által vállalt befizetésekbıl történı támogatások vonatkozásában rendelkezik, illetve a
tagok által vállalt befizetések egyéb ráfordításként illetve költségként történı elszámolhatóságának mértékét határozza meg.
A törvényben a terméktanácsok elismerésének rendjérıl szóló 11/1993. (III. 24.) FM rendelet hatályon kívül helyezésével

egyidejőleg szabályozzuk a terméktanácsi elismerés visszavonását. Ha a terméktanácsként elismert szervezet nem felel meg az
elismeréskor megkövetelt és teljesített feltételeknek, továbbá az elismerés fenntartásához szükséges intézkedéseket az erre
irányuló miniszteri felhívásban biztosított megfelelı határidın belül nem teszi meg, az elismerés érvényét veszti.

18. § (1) Az agrárpiaci rendtartás hatékony mőködése érdekében a miniszter a statisztikai adatszolgáltatási rendszerrel
összehangolt, de különálló piacszabályozási információs rendszert mőködtet.
(2) A piacszabályozási információs rendszer mőködésérıl, az adatszolgáltatás tartalmáról, gyakoriságáról, az adatok

felhasználásáról, az adatszolgáltatásra kötelezettek körérıl, továbbá az adatszolgáltatás módjáról külön jogszabály rendelkezik.
(3) A piacszabályozási információs rendszer keretében piaci árinformációs rendszer és piaci operatív információs rendszer

mőködik.
(4) A miniszter a törvény mőködtetésével kapcsolatosan - amennyiben törvény eltérıen nem rendelkezik - külön jogszabályban

kiegészítı adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elı.

19. § (1)1 A piaci operatív információs rendszert a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv mőködteti.
(2)2

MÁSODIK RÉSZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

V. Fejezet

Egyes termékpályák szabályozása

20-24. §3

25. § (1)3
(2) A hegyközségek tagjai és a hegyközségek területi szervei a 2. § 21. pontjában meghatározott terméktanács tagjának minısülnek.

26-28. §3

HARMADIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

29. § (1)4 A termelı és a feldolgozó, valamint a viszonteladó és a forgalmazó, egymás között megkötött, a törvény hatálya alá
tartozó mezıgazdasági és élelmiszer-ipari termék - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 1997. évi CIII.
törvény 3. § (2) bekezdés b), c), f) és g) pontjaiban meghatározott termékek kivételével - átruházására irányuló szerzıdéseiben (a
továbbiakban: szerzıdés) a felek által meghatározott fizetési határidı az áru átvételétıl számított 30 napot nem haladhatja meg. A
számlát az áru átadásától számított 20 napon belül a vevı rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidın belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, a fizetésre kötelezett köteles

a termék ellenértékét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamattal megfizetni.
(3)5 A szerzıdésnek tartalmaznia kell a fizetésre kötelezett részérıl a termék ellenértékére a jegybanki alapkamat kétszeresével

növelt kamatára vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását,
felhatalmazó nyilatkozatát, arra az esetre, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidın belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor.
(4)-(6)6
EBH2011. 2367. Jogszabályi rendelkezések látszólagos ellentéte jogalkalmazói jogértelmezéssel feloldható (1987. évi XI.
törvény 11. §; 2003. évi XVI. törvény 1. §, 29. §).

 1    Megállapította: 2003. évi LXXIII. törvény 43. § (4). Hatályos: 2004. I. 1-tıl. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (2). 
 2    Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 48. §. Hatálytalan: 2007. I. 1-tıl. 
 3    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 4    Módosította: 2010. évi CLXVIII. törvény 6. § (6). 
 5    Megállapította: 2009. évi LXXXV. törvény 119. §. Hatályos: 2009. XI. 1-tıl. 
 6    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CLXVIII. törvény 6. § (4). Hatálytalan: 2010. XII. 31-tıl. 
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Szakmaközi szervezet a zöldség-gyümölcs ágazatban1

29/A. §2 (1) A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert reprezentatív szakmaközi szervezet a miniszternél kezdeményezheti a
szakmaközi szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás (a továbbiakban együtt: piacfejlesztési
intézkedés) jóváhagyását, és a jóváhagyott piacfejlesztési intézkedés kiterjesztését olyan módon, hogy annak alkalmazása a
szakmaközi szervezet tagjának nem minısülı piaci szereplık számára is kötelezı legyen. A piacfejlesztési intézkedés
jóváhagyásáról, és annak kiterjesztésérıl a miniszter dönt. Kiterjesztés esetén a miniszter a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedésrıl
a rendelet kihirdetését követı 3 napon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot. A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedést a
miniszternek az Európai Bizottság erre vonatkozó döntése közlésétıl számított 15 napon belül hatályon kívül kell helyeznie.
(2) Az a piaci szereplı, aki (amely) nem tagja a szakmaközi szervezetnek, de az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet

125n. cikkében meghatározott esetekben bizonyítottan élvezi az (1) bekezdésben foglaltak szerint kiterjesztett piacfejlesztési
intézkedés elınyét, köteles a szakmaközi szervezet részére a szakmaközi szervezet tagjaival azonos módon és a tagokat terhelı
pénzügyi hozzájárulás összegével megegyezı mértékő, az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet 125n. cikke szerinti
piacfejlesztési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezet részére.

A Magyarországon termelt, elıállított, forgalmazott, a gazdaságot erısítı magyar termelés védelmében szükséges igénybe
venni minden olyan eszközt, amely a piaci kiszolgáltatottságot a minimálisra csökkenti, az adott termék piacát biztonságossá
és kiszámíthatóbbá teszi. A mezıgazdasági termelés védelmében szükséges az olyan jogszabályok adta lehetıségek kiaknázása,
amelyek a termelıi, kereskedıi szemléletet pozitívan befolyásolják, és ráébresztik a piaci szereplıket az együttmőködés, a
koncentrált fellépés, és a minıségi árutermelés fontosságára. A törvénymódosítással elérni kívánt elınyök legfıképp a
termelık érdekeit szolgálják, hiszen a magyar mezıgazdaság, a mezıgazdasági termelés védelme elsıdlegesen és alapvetıen a
termelık érdeke.
A szakmaközi szervezet egy korszerő európai piacszervezési és piacszabályozási modell, amely a gazdaság szereplıinek

önszabályozásán alapul és a közös döntések érvényre juttatásával lehetıvé teszi érdekeik hatékony képviseletét.
A módosítással a zöldség-gyümölcs-, és borágazat termelıinek piaci kiszolgáltatottsága csökken, valamint a hazai

mezıgazdasági termékek kereskedelme biztonságossá és kiszámíthatóbbá válik.
A gazdasági válság, és nem utolsó sorban a jelentıs veszteségeket okozó 2010. év katasztrofális idıjárása miatt fellépı piaci

krízis okozta rendkívül nagy károk, a piacvesztés, a termelıi veszteségek további megelızésére leginkább célravezetı megoldást
jelenthet a termelıi szervezıdésekre épülı, európai normáknak megfelelı, szakmai tagságot biztosító szervezeteken keresztül
történı kereskedelmi fejlesztések megvalósítása és a termelıi összefogás.
A mezıgazdasági piacok közös szervezetének létrehozásáról, valamit egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi

rendelkezésekrıl („az egyes közös piacszervezésrıl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: tanácsi rendelet) az olivaolaj és az étkezési olajbogyó ágazat, a dohányágazat és a gyümölcs- és
zöldségágazat tekintetében elıírja a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a szakmaközi szervezetek tagállam által
történı elismerését, a borágazat esetében az elismerés lehetıségét.
A zöldség-gyümölcs ágazat vonatkozásában, amennyiben egy tagállam adott régiójában mőködı valamely szakmaközi

szervezet egy adott termék elıállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának tekintetében reprezentatívnak tekinthetı, az
érintett tagállam az említett szakmaközi szervezet kérésére - korlátozott idıszakra - kötelezıvé teheti a szervezethez nem
tartozó piaci szereplık - egyének vagy csoportok - számára az elismert szakmaközi szervezeten belül létrejött egyes
megállapodások, döntések, vagy összehangolt magatartások követését, szigorú betartását.
Egy szakmaközi szervezet akkor minısül egy termék vonatkozásában reprezentatív szakmaközi szervezetnek, amennyiben a

szervezet a tagjain keresztül a termék elıállításának (termelésének), kereskedelmének vagy feldolgozásának legalább
kétharmad részében érintett. A reprezentativitást a szakmaközi szervezetnek kell bizonyítania.
Az egyéb piaci szereplıkre vonatkozóan azoknak a szabályoknak a kiterjesztése kérhetı, amelyek a tanácsi rendeletben

meghatározott célokra irányulnak és már legalább egy gazdasági év óta hatályban vannak. E kiterjesztett szabályok
legfeljebb három gazdasági évre tehetık kötelezıvé és az érintett tagállamban vagy a Közösségben nem okozhatnak semmilyen
kárt más piaci szereplıknek.
A tanácsi rendelet lehetıvé teszi, hogy a szabályok kiterjesztése azonnal kérhetı, ha az érintett szabályok többek között a

betakarítás megkezdésének, a forgalmazás lépcsızetes beindításának meghatározott idıpontjaira; minimális minıségi és
méretkövetelményekre; elıkészítésre, kiszerelésre, csomagolásra, és jelölésre; vagy a termék eredetének feltüntetésére
vonatkoznak. Ezekben az esetekben a szabályok kiterjesztése legfeljebb egy gazdasági évre alkalmazható.
A piac védelmét és erısítését szolgálják azok a szakmaközi szervezeten belül létrejött, az egyéb piaci szereplıkre kiterjeszthetı

szabályok, amelyeknek célja lehet az elıállításra vonatkozó szabályok elıírása, a piaci jelentéstétel, a közösségi vagy
nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb elıállítási szabályok bevezetése, a közösségi szabályoknak megfelelı
szabványszerzıdések készítése, forgalmazási szabályok, környezetvédelmi szabályok, a termékben rejlı lehetıségek
elımozdítását és hasznosítását szolgáló intézkedések elıírása, a biogazdálkodás, valamint az eredetmegjelölések, a minıséget
megjelölı címkék és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló intézkedések meghozatala.
A Bizottság úgy határoz, hogy egy tagállamnak hatályon kívül kell helyeznie a szabályoknak a kiterjesztésérıl hozott döntését:
a) amennyiben úgy találja, hogy a szóban forgó, más termelıkre történı kiterjesztés kizárja a versenyt a belsı piac jelentıs

részén, vagy veszélyezteti a szabad kereskedelmet, vagy a Szerzıdés 33. cikkének célkitőzései veszélybe kerülnek;
b) amennyiben úgy találja, hogy a Szerzıdés 81. cikk (1) bekezdése vonatkozik az egyéb termelıkre kiterjesztett szabályokra.

A Bizottság e szabályokra vonatkozó határozatát csak a szóban forgó megállapítás idıpontjától kell alkalmazni;

 1    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. 
 2    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 2. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
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c) amennyiben az ellenırzéseket követıen úgy találja, hogy az ezen alszakaszban foglaltakat nem tartották be.
Azokban az esetekben, amikor a szabályokat kiterjesztik, és amikor az adott tevékenységet egy elismert szakmaközi szervezet

folytatja, és e tevékenységek azoknak a személyeknek az általános gazdasági érdekét szolgálják, akiknek a tevékenysége
kapcsolatban van az érintett termékkel, az elismerést biztosító tagállam dönthet úgy, hogy azoknak az egyéneknek vagy
csoportoknak, amelyek nem tagjai a szakmaközi szervezetnek, de amelyek az említett tevékenységek elınyeit élvezik, be kell
fizetniük a szervezet tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás teljes összegét vagy annak egy részét, amennyiben ezt a
hozzájárulást a szakmaközi szervezet a szóban forgó tevékenység végzésével kapcsolatos költségek közvetlen fedezésére
használják fel.
A szakmaközi szervezetek vidékfejlesztési miniszter által történı elismerésére a felhatalmazást az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (4) bekezdés f)
pontja adja meg.
A tanácsi rendelet a zöldség-gyümölcs ágazatban mőködı reprezentatív szakmaközi szervezetek részére lehetıséget ad arra,

hogy a tanácsi rendeletben meghatározott tevékenységeik keretében olyan szabályokat határozzanak meg, amelyek
szigorúbbak, mint a közösségi vagy a nemzeti szabályok. Fontos kiemelni, hogy a szabályok a tanácsi rendeletben
meghatározott területek szabályozására, és csak az adott termék vonatkozásában reprezentatívnak minısített szakmaközi
szervezet részére megengedett, biztosítva ezzel a szabályozni kívánt ágazat, illetve termék elıállítói, kereskedelmi, illetve
feldolgozási tevékenységet folytató szereplıi érdekeinek maradéktalan érvényesülését.
A szakmaközi szervezeten belül létrejött megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások szabályainak kiterjesztése

a tanácsi rendelet 125l. cikk (3) bekezdésében meghatározott célok és egyéb feltételek esetén történhet meg. Elengedhetetlen
feltétel többek között, hogy a szakmaközi szervezet ilyen döntései már egy év óta hatályban legyenek, azaz a szervezet által
képviselt termelık, elıállítók, kereskedelmi vagy feldolgozási tevékenységet folytatók magukra nézve kötelezıen az elıírt
feltételek és célok keretei között már egy év óta eredményesen alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy a szakmaközi szervezet jogi
személy, a szervezeten belül, azaz tagjai által a legfıbb döntéshozó szerven keresztül elfogadott megállapodások, döntések,
összehangolt magatartások szabályainak alkalmazási hatályukról is rendelkeznie kell a szakmaközi szervezetnek annak
érdekében, hogy az idıbeli hatályosulást kiterjesztésre irányuló kérelem esetén bizonyítani tudja.
A tanácsi rendelet 125m. cikke szerint a tagállam köteles a kiterjesztett jogszabályról haladéktalanul értesíteni a

Bizottságot. A Bizottság ezeket a szabályokat az általa megfelelınek ítélt módon a szabályokat közzéteszi.
A tanácsi rendelet 125n. cikke a szabályok kiterjesztése esetén az intézkedés érdekeit élvezı nem szakmaközi tagok részére

pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget ír elı, amely összeget az érintett szakmaközi szervezet köteles a szóban forgó
tevékenység végzésével kapcsolatos költségek közvetlen fedezésére fordítani.
A tanácsi rendelet 125l. cikkében meghatározott, és kiterjesztendı megállapodások, döntések, összehangolt magatartások

vonatkozásában a tanácsi rendelet 176a. cikke írja elı a vonatkozó versenyszabályokat.

Szakmaközi szervezet a szılı- és borágazatban1

29/B. §2 A borágazatban elismert szakmaközi szervezet az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet 123. cikk (3)
bekezdésében meghatározott tevékenységek elvégzéséhez tagjaitól piacfejlesztési hozzájárulás formájában marketingjárulékot
szedhet. Az így megfizetett marketingjárulékot a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a
továbbiakban Btv.) 24/A. §-ának (3) bekezdése szerint megfizetett összegnek kell tekinteni, és a Btv. 24/A. §-ának (7) bekezdésében
meghatározott célokra használható fel. A marketingjárulékként megfizetett összeget a Btv. 24/A. §-ának (7) bekezdése szerint
felhasználható összeg részének kell tekinteni.

A borágazat marketingtevékenységének szervezését a termelıkhöz leginkább közel álló szakmaközi szervezet hatékony és
eredményes módon képes megszervezni. Amennyiben a szakmaközi szervezet erre vonatkozóan döntést hoz, abban az esetben
szükséges biztosítani a marketingtevékenység végzéséhez szükséges források közvetlen biztosítását. Az ágazat szereplıi
kötelezı mértékő befizetéseinek növekedését azonban el kell kerülni. Ennek érdekében a marketing járulék címén megfizetett
összeg levonható a Bortörvény szerint megfizetett bor forgalomba hozatali járulék összegébıl. Ez lehetıvé teszi a bormarketing
tevékenység hatékonyságának növelését, illetve biztosítja, hogy az ágazat szereplıi számára a járulékfizetés maximális
összege ne növekedhessen. Nincs szükség a Bortörvény módosítására, és a miniszter a felhatalmazások alapján a marketing
járulék maximális mértékét is megállapíthatja.

A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére és a piacfejlesztési intézkedés végrehajtására vonatkozó szabályok 3

29/C. §4 (1) A 29/A. és 29/B. § szerinti piacfejlesztési hozzájárulást közvetlenül a jogosult szakmaközi szervezet javára kell
teljesíteni.
(2) Önkéntes teljesítés hiányában a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a szakmaközi szervezet kérelmére a

mezıgazdasági igazgatási szerv állapítja meg. A piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a mezıgazdasági igazgatási szerv
hivatalból is megállapíthatja. A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésének teljesítésére legalább 30 napot kell biztosítani. A
mezıgazdasági igazgatási szerv a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget megállapító határozatában a piacfejlesztési
hozzájárulás határidıre történı meg nem fizetése esetére végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ötvenezer
forintig terjedhet. A piacfejlesztési hozzájárulásnak a mezıgazdasági igazgatási szerv által történı beszedése során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.

 1    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 3. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. 
 2    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 3. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 3    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 4. §. Hatályos: 2011. VIII. 29-tıl. 
 4    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 4. §. Hatályos: 2011. VIII. 29-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
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(3) A szakmaközi szervezetnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a 29/A. § (2) bekezdésében, illetve a 29/B. §-ában foglalt
feltételek fennállását.
(4) A mezıgazdasági igazgatási szerv különös méltánylást érdemlı esetben - a piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles

személy indokolt kérelmére - egy alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének növelésével egyidejőleg az önkéntes teljesítésre
póthatáridıt biztosíthat. A megnövelt összegő végrehajtási bírság mértéke napi százezer forintig terjedhet.
(5) A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles személy a végrehajtási bírságot a (2) bekezdésben meghatározott határidı, a

megemelt összegő végrehajtási bírságot pedig a teljesítési póthatáridı lejártától a piacfejlesztési hozzájárulás megfizetéséig terjedı
idıszakra köteles megfizetni. A póthatáridı lejártáig terjedı idıszak alatt nem kell végrehajtási bírságot fizetni.
(6) A végrehajtási bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen a fizetendı piacfejlesztési hozzájárulás mértékére, a

piacfejlesztési hozzájárulás-fizetési kötelezettség korábban elıforduló határidıre való nem teljesítésére, a piacfejlesztési hozzájárulás
fizetésére köteles személy gazdasági súlyára - tekintettel kell meghatározni.

29/D. §1 (1) A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés végrehajtását a mezıgazdasági igazgatási szerv ellenırzi.
(2) Amennyiben a mezıgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplı a piacfejlesztési intézkedés rendelkezéseit

megsértette, termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki. Ebben az esetben a termékpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke ötezer
forint, legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljebb a piaci szereplı által - a jogsértést megállapító határozat meghozatalát
megelızı üzleti évben - elért nettó árbevétel tíz százaléka.
(3) A piaci szereplı által - a bírság jogerıs kiszabásától számított - két éven belül ismételten tanúsított bármely a piacfejlesztési

intézkedésbe ütközı magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem
lehet kevesebb, de legalább százezer forint, legfeljebb kettıszázmillió forint azzal, hogy annak összege a piaci szereplı által - a
jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelızı üzleti évben - elért nettó árbevétel tíz százalékánál nagyobb nem lehet.
(4) A termékpálya-felügyeleti bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen a jogsértı állapot idıtartamára, a

jogsértı magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elınyre és a piaci szereplı súlyára - tekintettel kell meghatározni.

29/E. §1 (1) A jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot,
illetve termékpálya-felügyeleti bírságot mind a kötelezett, mind a vállalkozás vezetıjével szemben egyidejőleg is ki lehet szabni.
(2)2 A piacfejlesztési hozzájárulás, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitvaálló határidın belül nem fizette meg, adók módjára

behajtandó köztartozásnak minısül, amelyet a mezıgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
(3)3

VI. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

30. §4

31. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
(2)5

32. § (1)6 Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy
a) a törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott piacszabályozási eszközök alkalmazását,7

b) a piaci információs rendszert,8

c) a termékpályák mőködését,9

d)10 - a Gazdasági Versenyhivatal elnöke véleményének kikérésével - a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedést, annak idıtartamát,
ezen piacfejlesztési intézkedés hatálya alá tartozó, szakmaközi szervezethez nem tartozó piaci szereplık körét,
e)10 a piacfejlesztési hozzájárulás mértékét, a kedvezmények, mentességek körét, a fizetési kötelezettség teljesítésének idıpontját

érintı részletes szabályokat - a Közös Agrárpolitika szabályozásával összhangban - rendeletben állapítsa meg.
(2)4

(3)11 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a Termékpálya Bizottságok általános mőködési rendjének meghatározásáról,12

b)13

c) a piaci árinformációs rendszer mőködtetéséért felelıs szerv vagy szervek kijelölésérıl12

rendeletben gondoskodjon.14

 1    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 4. §. Hatályos: 2011. VIII. 29-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 2    Megállapította: 2011. évi CLXVI. törvény 17. §. Hatályos: 2012. I. 1-tıl. 
 3    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 30. Hatálytalan: 2012. I. 1-tıl. 
 4    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 5    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 582. Hatálytalan: 2007. VII. 1-tıl. 
 6    Megállapította: 2004. évi XXIX. törvény 104. § (1). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést
kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 7    Lásd: 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet, 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet, 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet, 13/2007. (III. 1.) FVM rendelet, 129/2007. (X. 31.) FVM
rendelet. 
 8    Lásd: 173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet. 
 9    Lásd: 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet, 96/2003. (VIII. 15.) FVM rendelet, 28/2004. (III. 10.) FVM rendelet, 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet, 1/2006. (I. 18.) FVM
rendelet, 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet, 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet. 
10    Beiktatta: 2011. évi XCV. törvény 5. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 
11    Megállapította: 2006. évi CIX. törvény 47. § (1). Hatályos: 2007. I. 1-tıl. 
12    Lásd: 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 
13    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi XVII. törvény 83. § (1) a). Hatálytalan: 2007. IV. 7-tıl. 
14    Lásd: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. 
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(4)1
(5) Ha a törvény alapján megvalósuló szabályozás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.

évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalomba ütközik, akkor az agrárpiaci rendtartás keretén belül a miniszter biztosítja, hogy a
korlátozás révén megvalósuló gazdasági elınyök haladják meg a versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat.
(6)2 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti piaci információs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, valamint az európai uniós

tagságból fakadó árjelentési kötelezettségeket lát el a nemzeti és a közös piaci piacszabályozás mőködtetése érdekében. A
piacszabályozásban részesülı - (7) bekezdésben meghatározott - termékpályákon a valós piaci folyamatok nyomon követése egyedi
azonosítóval ellátott szervezetsoros ár- és mennyiségi feladatok győjtésén, kötelezı adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán
keresztül valósul meg. Az egyedi információkból számított - egyedi azonosító adatokat nem tartalmazó - súlyozott átlagok rendszeres
jelentése az Európai Unió Bizottsága, a nemzeti irányító szervek és a magyarországi piaci szereplık felé történik.
(7)3 A (6) bekezdés szerinti kötelezı adatszolgáltatásra kötelezettek a
a) sertés, marha, juhhús,
b) vágóbaromfi és baromfihús, tyúktojás
c) asztali bor,
d) nyers dohány,
e) gabonafélék (búza, takarmánybúza, kukorica, árpa, zab, rozs, rizs, cirok és takarmánytápok), vetımag, hibrid vetımag,
f) napraforgómag, olaj és dara,
g) sörárpa,
h) tej és tejtermékek,
i) importvirág

termékpályák e törvény hatálya alá tartozó szereplıi.
(8)3 A kötelezı adatszolgáltatás körében nyilatkozni kell
a) a jelentésre kötelezett nevérıl, címérıl,
b) a jelentés idıszakáról,
c) az áradatokról,
d) a vonatkozó mennyiségi adatokról,
e) a megfigyelésre vont termékek körérıl.

33. §4 E törvény a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekrıl („az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 125l-125n. cikkének végrehajtását szolgálja.

34-35. §5

36. §1

Melléklet a 2003. évi XVI. törvényhez1

 1    Hatályon kívül helyezte: 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) x). Hatálytalan: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napjától. 
 2    Beiktatta: 2004. évi XXIX. törvény 104. § (3). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 48. §. 
 3    Beiktatta: 2004. évi XXIX. törvény 104. § (3). Hatályos: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı
törvény hatálybalépésének napjától. 
 4    Megállapította: 2011. évi XCV. törvény 6. §. Hatályos: 2011. VII. 22-tıl. 
 5    Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 582. Hatálytalan: 2007. VII. 1-tıl. 


