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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a kereskedelem-
ről szóló T117701 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

,,A jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályozás
6. §

(1) A beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel visszaélni tilos .

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen
a) a beszállító indokolatlan megkülönböztetése ;
b) a beszállító értékesítési lehetőséghez való hozzáférésének indokolatlan korlátozása ;
c) a tisztességtelen, a kereskedő számára egyoldalúan előnyős kockázatmegosztást ered-

ményező feltételek előírása a beszállítóval szemben, különösen a kereskedő üzleti ér-
dekeit is szolgáló - így raktározási, reklámozási, marketing és más - költségek arány-
talan áthárítása a beszállítóra ;

d) a szerződéses feltételek beszállító hátrányára történő indokolatlan utólagos megváltoz-
tatása, illetve ilyen lehetőség kikötése a kereskedő részéről ;

e) a beszállítónak a kereskedővel kialakítandó üzleti kapcsolataira vonatkozó feltételek
előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek alkalmazásának kikötése, ennek vissza-
menőleges érvényesítése, illetve annak előírása, hogy azonos időszakra adott termékre
csak az adott kereskedőnek biztosítson akciót ;

f) a különféle - különösen a kereskedő beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való
bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendő - díjak
egyoldalú felszámítása a beszállítónak ;



g) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt jelentő szerződéskötési
feltételek kikényszerítése érdekében[ .];

h) a szerződésben meghatározott számlázott átadási ár alatt meghatározott lakossági célú
kereskedelmi értékesítési ár ."

Indokolás

Az agrárpiaci rendtartásáról szóló törvény rendelkezései a mezőgazdasági termékekre vonat-
kozóan rendelkeznek arról, hogy a törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termék lakossági célú kereskedelmi értékesítési ára nem lehet alacsonyabb, mint a szer-
ződésben meghatározott számlázott átadási ára, hiszen ez gazdasági erőfölénnyel való vissza-
élésnek minősíthető .
Az elfogadott élelmiszerbiztonságról szóló országgyűlési határozat 17 . pontja szerint ezt a
kérdést a belkereskedelemről szóló törvényben kell szabályozni . Mivel a belkereskedelemről
szóló törvény hatályát fogja veszteni, ezért indokolt ebben a törvényben megfogalmazni a
szabályozást .

Budapest, 2005 . október 17 .
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