
T/17701/95. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának 

 
Informatikai és távközlési 

bizottságának  
Mezőgazdasági bizottságának  

 
Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

a kereskedelemről szóló T/17701. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/17701/52. és 53. sz. ajánlással.) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Idegenforgalmi bizottsága, Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai 
bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta a 
kereskedelemről szóló, T/17701. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17701/51., 54-92. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő a 
T/17701/64/2. sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért ezt az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az Önkormányzati és a Mezőgazdasági bizottság ülésén az Előterjesztő a tárca álláspontját 
ismertette. 
 
 

1.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, dr. Czinege Imre, dr. 
Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István és dr. Mézes 
Éva képviselő - kapcsolódva Kárpáti Zsuzsa, d , 

, , , , 
, d  

r. Schvarcz Tibor dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi dr. Czinege Imre dr. Garai István Levente dr. Nyul István dr. Kökény 
Mihály r. Tittmann János és dr. Tóth István képviselő T/17701/35. számú módosító 
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indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "1. § E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén – a [gyógyszer-
kereskedelem] külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével – a 
kereskedelmi tevékenység folytatására és annak ellenőrzésére terjed ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Kárpáti Zsuzsa, d
, , , 

, , , d  

r. 
Schvarcz Tibor dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi dr. Czinege Imre dr. Garai István 
Levente dr. Nyul István dr. Kökény Mihály r. Tittmann János és dr. Tóth István 
képviselő T/17701/35. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 2. pontja) - 
a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "1. § E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén – [a gyógyszer-
kereskedelem] a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével – a 
kereskedelmi tevékenység folytatására és annak ellenőrzésére terjed ki." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat egyező az 1. pontban foglaltakkal, a különbség a gondolatjelben lévő 
határozott névelő: „a” elhelyezésében van. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/29. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 2. § 
l) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "l) nagykereskedelem: termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbértékesítése 
kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a termékek raktározásával, szállításával és a 
termékekhez kapcsolódó közvetlen szolgáltatások nyújtásával folytatott tevékenységet, 
[valamint] a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;" 
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Indokolás: Lásd a T/17701/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

4.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. 
Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/34. számú módosító indítványához 
(T/17701/52. számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 2. § l) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "l) nagykereskedelem: termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbértékesítése 
kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a termékek raktározásával, szállításával és a 
termékekhez kapcsolódó közvetlen szolgáltatások nyújtásával folytatott tevékenységet, 
[valamint] a nagybani piaci tevékenységet is valamint a felvásárló tevékenységet is;" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat egyező a 3. pontban foglaltakkal, a különbség a valamint szó előtti vessző 
és az „is” szó szerepeltetése. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.   Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Farkas Imre képviselő 
T/17701/17. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 1., 3., 13., 26. és 33. 
pontja) - a törvényjavaslat 2. §-át új n)-o) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "n) saját előállítású termék: a kereskedő által előállított és forgalomba hozott termék; 
 
 o) saját termék: a kereskedő által – saját márkanévvel illetve védjeggyel – előállíttatott 
és forgalomba hozott termék;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/66/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.   Gusztos Péter, dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. 
Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István Levente, dr. Kökény 
Mihály, dr. Nyúl István, dr. Tóth István és dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva 
Gusztos Péter képviselő T/17701/5. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 2. § n) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "n) szexuális termék: bármely birtokba vehető, forgalomképes olyan dolog, amelynek 
elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amelyik nemi aktust vagy egyéb szexuális 
cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas 
módon[,] vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve - rendeltetése szerint - a 
szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus, vagy egyéb szexuális cselekmény során 
alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.   Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/29. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 5. pontja) -, valamint Soltész 
Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és 
Podolák György képviselő T/17701/33. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 15. pontja) - a törvényjavaslat 2. § q) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "q) vásár: olyan országos vagy helyi jellegű, általában időszaki vagy szakjellegű 
értékesítési [lehetőség] forma, amelynek keretében a termékeket, szolgáltatásokat rendszerint 
nyílt területen, kirakodással [mutatják be] értékesítik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/68. sz., valamint a T/17701/83. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8.  Csabai Lászlóné képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és 
Podolák György képviselő T/17701/18. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-át új (9)-(10) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(9) Az önkormányzat képviselő testülete rendeletében kijelölheti azon 
településrészeket, ahol meghatározott üzletkörökre nem adható ki működési engedély. 
 
 (10) Külön jogszabályban meghatározott üzletkörök engedélyezési eljárásában a 
jegyző köteles ügyfélként bevonni a szomszédjogi értelemben vett érintetteket is." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § (1) Olyan kereskedelmi egységre, amelynek az összes eladótere meghaladja a 
3000 m2-t, építési engedély csak a külön törvényben meghatározott, illetékes regionális 
fejlesztési tanács véleményének kikérésével adható. 
 
 (2) A vélemény kialakítása során a települési önkormányzat bevételi szempontjai 
mellett mérlegelni kell a régió kereskedelmi üzletekkel való ellátottságát, a régió 
kereskedelmi kis- és középvállalkozásaira gyakorolt hatást, a munkahelyteremtést, a régió 
lakosságának igényeit, az idegenforgalmi, környezetvédelmi szempontokat, valamint a régió 
egészére gyakorolt gazdasági hatást." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/27/2. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 25. pontja) - a törvényjavaslatot 
új 4. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § (1) Olyan kereskedelmi egységre, amelynek az összes eladótere meghaladja a 
3000 m2-t, építési engedély csak a külön törvényben meghatározott, illetékes regionális 
fejlesztési tanács véleményének figyelembe vételével adható. 
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 (2) A vélemény kialakítása során a települési önkormányzat bevételi szempontjai 
mellett mérlegelni kell a régió kereskedelmi üzletekkel való ellátottságát, a régió 
kereskedelmi kis- és középvállalkozásaira gyakorolt hatást, a munkahelyteremtést, a régió 
lakosságának igényeit, az idegenforgalmi, környezetvédelmi szempontokat valamint a régió 
egészére gyakorolt gazdasági hatást." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Soltész Miklós, dr. Latorcai János, Deák András, Ivanics István és Kocsis 
Róbert képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György 
képviselő T/17701/27/2. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 25. 
pontja) - a törvényjavaslatot új 4. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § (1) Olyan kereskedelmi egységre, amelynek az összes eladótere meghaladja a 
3000 m2-t, építési engedély csak a külön törvényben meghatározott, illetékes regionális 
fejlesztési tanács véleményének figyelembe vételével adható. 
 
 (2) A vélemény kialakítása során a települési önkormányzat bevételi szempontjai 
mellett mérlegelni kell a régió kereskedelmi üzletekkel való ellátottságát, a régió 
kereskedelmi kis- és középvállalkozásaira gyakorolt hatást, a munkahelyteremtést, a régió 
lakosságának igényeit, az idegenforgalmi, környezetvédelmi szempontokat, valamint a régió 
egészére gyakorolt gazdasági hatást." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat egyező az előző pontban foglaltakkal, a különbség a valamint szó előtti 
vessző. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Idegenforgalmi, a Mezőgazdasági 

és az Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a Gazdasági biz. 
ülésén nem ért egyet
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12.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Farkas Imre képviselő 
T/17701/17. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 1., 3., 13., 26. és 33. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "4. § (1) A kereskedőnek az árusítás helyén rendelkeznie kell – amennyiben 
jogszabály másként nem rendelkezik[, a saját előállítású termék kivételével] – az árusított 
termék – beleértve a saját terméket is – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal (számla, 
szállítólevél, termékkísérő okmány stb.). Saját előállítású termék esetén a termék előállítási 
költségeit tartalmazó dokumentummal, bizonylattal kell rendelkeznie a kereskedőnek az 
árusítás helyén. Amennyiben a kereskedő a bizonylatokat az adóhatósághoz bejelentett helyen 
– de nem az üzletben – őrzi, köteles az eredeti bizonylatok, dokumentumok másolatát az 
üzletben tartani. Az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, 
dokumentumokat három munkanapon belül bemutatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/66/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja  
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Farkas Imre képviselő 
T/17701/17. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 1., 3., 13., 26. és 33. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. §-át új (8) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(8) A kereskedőnek biztosítania kell, hogy a gyártó a külön jogszabályban 
meghatározott módon ellenőrizhesse a forgalomba hozott áru biztonságosságát." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.   Csabai Lászlóné képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és 
Podolák György képviselő T/17701/19. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-át új (8) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(8) A vendéglátó tevékenység engedélyezési eljárásban kötelező az építési hatóság, 
mint szakhatóság közreműködése." 
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Indokolás: Lásd a T/17701/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Csabai Lászlóné képviselő - kapcsolódva Kékesi Tibor képviselő T/17701/47. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 5. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások és a foglalkoztatottak 
érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. A vendéglátó üzlet tervezett 
nyitvatartási idejét az üzemeltető köteles a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a vendéglátó üzlet 
nyitvatartási idejét tudomásul veszi, ha annak rendje a közbiztonságot, a közrendet, az ott 
lakók nyugalmát, éjszakai pihenését nem sérti.
Amennyiben a fenti érdekek sérülnek, úgy a jegyző a körülmények figyelembevételével saját 
hatáskörében a 22:00 óra és a 06:00 óra közötti nyitva tartást nem engedélyezi. Kérelemre, 
egyedi esetekben engedélyezheti a vendéglátó üzlet kötelező zárva tartási idő feloldását." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat utolsó mondatának nyelvtani pontosítását javasoljuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György, Filló Pál és Szalay Gábor 
képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és Kocsis Róbert képviselő T/17701/40. számú 
módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 36. pontja) -, valamint Soltész Miklós, 
dr. Latorcai János, Deák András, Ivanics István és Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva 
Soltész Miklós és Kocsis Róbert képviselő T/17701/40. számú módosító indítványához 
(T/17701/52. számú ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3)-(6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "[(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (3)-
(4) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokon a vendéglátóüzletek, 
kereskedelmi szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások 
kivételével az üzletek nem tarthatnak nyitva. A tilalom alól, különösen az 
idegenforgalmi szempontokra vagy a helyi hagyományokra tekintettel, az illetékes 
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települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselőtestülete – a Kereskedelmi 
Ágazati Párbeszéd Bizottság véleményének kikérésével rendeletben felmentést adhat, 
meghatározva a kereskedelmi tevékenység típusát és ezen belül az üzletköröket.] 
 
 [(4)] (3) [A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően d]December 24-én – a vendéglátó 
üzletek, kereskedelmi szálláshelyek, a virág-, az [édesség üzletek] édességüzletek és az 
üzemanyagtöltő állomások kivételével – az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva. 
 
 [(5)] (4) A jegyző bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges 
életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a külön 
jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra 
közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a jegyző a jogsértő állapot 
megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el. 
 
 [(6)] (5) A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén a jegyző 
megtilthatja vagy korlátozhatja a kereskedő számára a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára 
szolgáló hanghatásokat okozó eszköz használatát, ha az az emberek nyugalmát jelentős 
mértékben zavarja." 
 

T/17701/60/2. és 89/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/60/1. sz., valamint a T/17701/89/1. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és 
Kocsis Róbert képviselő T/17701/40. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokon a vendéglátóüzletek, kereskedelmi 
szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások kivételével az 
üzletek nem tarthatnak nyitva. A tilalom alól, különösen az idegenforgalmi szempontokra 
vagy a helyi hagyományokra tekintettel, az illetékes települési (Budapesten a kerületi) 
önkormányzat képviselőtestülete – a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság 
[véleményének kikérésével] egyetértésével rendeletben felmentést adhat, meghatározva a 
kereskedelmi tevékenység típusát és ezen belül az üzletköröket." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.    Filló Pál képviselő – kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák 
György képviselő T/17701/20. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 
35. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokon a vendéglátóüzletek, kereskedelmi 
szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások kivételével az 
üzletek nem tarthatnak nyitva. [A tilalom alól, különösen az idegenforgalmi szempontokra 
vagy a helyi hagyományokra tekintettel, az illetékes települési (Budapesten a kerületi) 
önkormányzat képviselőtestülete – a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság 
véleményének kikérésével rendeletben felmentést adhat, meghatározva a kereskedelmi 
tevékenység típusát és ezen belül az üzletköröket.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(5) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási 
rendjét rendeletben szabályozhatja." 
 

T/17701/93/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/93/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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20.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  Kárpáti Zsuzsa, 

Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai 
Gáborné, dr. Géczi József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és 
dr. Nagy Sándor képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés a)-b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "a) a beszállító [indokolatlan] gazdasági versenyt sértő megkülönböztetése; 
 
 b) a beszállító értékesítési lehetőséghez való hozzáférésének [indokolatlan] gazdasági 
versenyt sértő korlátozása;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/21. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 6. § 
(2) bekezdés e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "e) a beszállítónak a kereskedővel, illetve más kereskedővel kialakítandó üzleti 
kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételek előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek 
alkalmazásának kikötése, ennek visszamenőleges érvényesítése, illetve annak előírása, hogy 
azonos időszakra adott termékre csak az adott kereskedőnek biztosítson akciót, valamint a 
kereskedő védjegyével vagy márkanevén árusított termék gyártásának előírása a beszállító 
számára a beszállító bármely termékének forgalmazása érdekében;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

22.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  Kárpáti Zsuzsa, 
Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai 
Gáborné, dr. Géczi József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és 

http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k037
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k257
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g205
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g020
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p299
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t385
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g370
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=j228
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=o298
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=e185
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n575
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k037
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k257
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g205
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g020
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p299
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t385
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g370
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=j228
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=o298
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=e185
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dr. Nagy Sándor képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés e) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "e) a beszállítónak a kereskedővel, vagy más kereskedővel kialakítandó üzleti 
kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételek előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek 
alkalmazásának kikötése, ennek visszamenőleges érvényesítése, illetve annak előírása, hogy 
azonos időszakra adott termékre csak az adott kereskedőnek biztosítson akciót, valamint a 
kereskedő védjegyével vagy márkanéven árusított termék gyártásának előírása a beszállító 
számára a beszállító bármely termékének forgalmazása érdekében;" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat egyező az előző pontban foglaltakkal, a különbség: „az illetve„ és a „vagy” 
szavak szerepeltetése, továbbá „márka néven”, „márka nevén” szavak között van. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  Kárpáti Zsuzsa, 
Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai 
Gáborné, dr. Géczi József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és 
dr. Nagy Sándor képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "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] olyan díjak felszámítása a 
beszállítónak, amely szolgáltatások ténylegesen nem kerülnek teljesítésre a kereskedő 
részéről;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n575
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k037
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k257
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g205
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g020
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p299
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t385
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g370
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=j228
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=o298
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=e185
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n575
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24.   Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva  Kárpáti Zsuzsa, 
Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai 
Gáborné, dr. Géczi József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és 
dr. Nagy Sándor képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés g) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "[g) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt jelentő 
szerződéskötési feltételek kikényszerítése érdekében.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.   Lengyel Zoltán képviselő – kapcsolódva Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, 
Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, dr. Géczi 
József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és dr. Nagy Sándor 
képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 43. pontja) - 
a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdését új h) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
 
 "g) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt jelentő 
szerződéskötési feltételek kikényszerítése érdekében,
 
 h) a szerződésben meghatározott számlázott átadási ár alatt meghatározott lakossági 
kereskedelmi célú értékesítési ár." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/72/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.   Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/21. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 42. pontja) - a törvényjavaslat 6. § 
(2) bekezdését új h) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen / 
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http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p299
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t385
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http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=o298
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http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g020
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p299
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t385
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g370
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g370
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=j228
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=o298
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=e185
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n575
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 "h) harmadik személy beszállítók vagy a kiskereskedő saját külön szolgáltatója 
igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.   Lengyel Zoltán képviselő – kapcsolódva Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, 
Göndör István, Gőgös Zoltán, Pál Béla, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, dr. Géczi 
József Alajos, Jauernik István, dr. Orosz Sándor, Ecsődi László és dr. Nagy Sándor 
képviselő T/17701/6. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 43. pontja) - 
a törvényjavaslat 6. §-át új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A (2) bekezdés h) pontja szerinti tilalom nem vonatkozik 
 
 a) az üzlet megnyitását követő, legfeljebb tizenöt napig alkalmazható üzletnyitási 
kedvezményre; 
 
 b) a minőséghibás, a lejárt szavatossági idejű, vagy a szavatossági idő lejárta előtt hét 
nappal kiárusítani megkezdett termék értékesítésére; 
 
 c) a szezonvégi, legfeljebb tizenöt napig tartó kiárusításra; 
 
 d) a kereskedelmi vállalkozás felszámolása miatti végkiárusításra." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/72/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. 
Józsa István és Podolák György képviselő, valamint Soltész Miklós és Kocsis Róbert 
képviselő T/17701/23. és 43. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 46. 
és 44. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (3)-(4) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) A jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott 
vállalatcsoport – ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és 
leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget 
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létrehozó vállalkozások összességét – kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi 
konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja 
a 150 milliárd forintot, vagy a forgalma alapján megállapítható piaci részesedése a 
kereskedelmi forgalomból a tíz százalékot. 
 
 (4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl akkor áll fenn a kereskedő jelentős 
piaci ereje, ha a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás piaci 
részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erőforrásai, kereskedelmi hálózatának 
kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb 
tevékenységeinek összessége alapján a kereskedő vállalkozás, vállalatcsoport, illetve 
beszerzési szövetség a beszállítóval szemben egyoldalúan előnyös alkuhelyzetben van 
vagy abba kerül.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.   Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő, 
valamint Soltész Miklós, dr. Latorcai János, Deák András, Ivanics István és Kocsis 
Róbert képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György 
képviselő T/17701/23. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 46. pontja) 
- a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport – 
ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalatok 
összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget [létrehozó] alkotó 
vállalkozások összességét – kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált 
nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a [150] 100 
milliárd forintot[, vagy a forgalma alapján megállapítható piaci részesedése a 
kereskedelmi forgalomból a tíz százalékot]." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/63. sz., valamit a T/17701/91. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő – 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/23. 
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számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 46. pontja) -, továbbá Soltész 
Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és Kocsis Róbert 
képviselő T/17701/44. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 49. pontja) 
- a törvényjavaslat 6. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó vállalkozások a beszállítókkal való 
kapcsolataikban a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok alkalmazására, az ezeket tartalmazó 
önszabályozó etikai kódex megalkotására, valamint az abban foglaltak megsértése esetén 
alkalmazandó eljárásrend kialakítására kötelesek. Az etikai kódexet a törvény hatályba lépését 
követő hat hónapon belül kötelesek elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz." 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat 6. §-a (4) bekezdésből áll, ezért a módosító javaslat bekezdés számozását 
ennek megfelelően tüntettük fel az ajánlásban. 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/64/1. sz., valamint a T/17701/81/1. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31.  Soltész Miklós, dr. Latorcai János és Ivanics István képviselő - kapcsolódva 
Soltész Miklós, dr. Latorcai János, Ivanics István és Deák András képviselő T/17701/37. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 6. 
§-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) A települési önkormányzat képviselőtestülete – fővárosban a Fővárosi Közgyűlés 
 
 a) a helyi sajátosságok figyelembe vételével (különös tekintettel a helyi vásárlóerőre 
és a kialakult kereskedelmi szerkezetre) nagy alapterületű üzlet létesítését, működtetését 
rendeletben korlátozhatja, megtilthatja, akkor is ha a működéshez külön jogszabályban 
meghatározott feltételeknek az üzlet megfelel. 
 
 b) a nagy alapterületű üzlet legkisebb méretét 500 és 2500 m2 között rendeletben 
állapítja meg. 
 
 c) az a) és b) pontban foglalt rendelet(ek) meghozatalával a területileg illetékes ipari és 
kereskedelmi kamara, valamint a fogyasztóvédelmi szervezet(ek) véleményét köteles 
figyelembe venni." 
 

Megjegyzés: Amennyiben kis betűvel kezdődnek a pontokban foglaltak, akkor vesszők alkalmazandók. 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

32.   Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós, 
dr. Latorcai János, Ivanics István és Deák András képviselő T/17701/36. számú módosító 
indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 47. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-át új (5)-(7) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) A kiskereskedelmi értékesítés során a termék eladási ára – a (6) bekezdésben 
meghatározott kivételekkel – nem lehet alacsonyabb, mint a számlán feltüntetett beszerzési ár. 
 
 (6) Az (5) bekezdés szerinti tilalom nem vonatozik: 
 
 a) a tartós használatra rendelt termékre; 
 
 b) az üzlet megnyitását követő, legfeljebb 10 napig alkalmazható üzletnyitási 
kedvezményre; 
 
 c) a bevezető árra legfeljebb tizenöt napig; 
 
 d) a szezonvégi, a típus- és profilváltás, valamint az üzlet végleges bezárásával 
kapcsolatos legfeljebb harminc napig tartó készlet kiárusítására; 
 
 e) a minőséghibás termék értékesítésére; 
 
 f) a minőség megőrzési idő lejártát tíz nappal, a fogyaszthatóság határidejét három 
nappal megelőző kiárusításra. 
 
 (7) A (6) bekezdés b)-d) valamint f) pontjai szerinti kivételes időszak évente 
együttesen nem  haladhatja meg a kilencven napot. Az e), illetve f) pont szerinti kiárusítás 
indokáról a vásárlót tájékoztatni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

33.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő, 
valamint valamint Soltész Miklós, dr. Latorcai János, Deák András, Ivanics István és 
Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és Kocsis Róbert képviselő 
T/17701/44. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 49. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 7. §-sal és azt megelőző címmel javasolja kiegészíteni: 
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"Érdek-képviseleti szervezetek 

 
 7. § (1) Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott – a 
kereskedelmi vállalkozások és a beszállítók képviseletét ellátó – érdek-képviseleti szervezetek 
az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a kereskedők vagy a beszállítók széles 
körét érinti, vagy a vállalkozások működésére jelentős hátrányt okoz, az e törvényben vagy 
egyéb jogszabályokban meghatározott eljárásokat indíthatnak.
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az érdek-képviseleti szervezetet az ügyfél 
jogállása illeti meg." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat egyező a következő. pontban foglaltakkal, az eltérés a következő: 
ebben a pontban a 7. § (1) bekezdésben szerepel: a „törvényben” kifejezés, míg a következőben nem. 
 

 
Indokolás: Lásd a T/17701/62. sz., valamint a T/17701/92. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

34.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és 
Kocsis Róbert képviselő T/17701/44. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 49. pontja) - a törvényjavaslatot új 7. §-sal és azt megelőző címmel a következő 
módosítását javasolja: 
 

"Érdek-képviseleti szervezetek 
 
 7. § (1) Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott – a 
kereskedelmi vállalkozások és a beszállítók képviseletét ellátó – érdek-képviseleti szervezetek 
az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a kereskedők, vagy a beszállítók széles 
körét érinti, vagy a vállalkozások működésére jelentős hátrányt okoz, az e, vagy egyéb 
jogszabályokban meghatározott eljárásokat indíthatnak.
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az érdek-képviseleti szervezetet az ügyfél 
jogállása illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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35.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György és Szalay Gábor képviselő - 
kapcsolódva Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/24. 
számú módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 7. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett a 6. § [(1)-(4) bekezdése] 
szerinti visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen 
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (a 
továbbiakban: Tpvt.) foglalt [versenyfelügyeleti] eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly 
módon, hogy [a jelentős piaci erővel történő visszaélés alapján induló eljárásokban a 
határidők számításakor] eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó 
rendelkezéseket alkalmazza." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

36.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Tóth Sándor, dr. 
Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/22. számú módosító indítványához 
(T/17701/52. számú ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő a 6. § [(1)-(4) bekezdése] szerinti 
visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (a 
továbbiakban: Tpvt.) foglalt [versenyfelügyeleti] eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly 
módon, hogy [a jelentős piaci erővel történő visszaélés alapján induló eljárásokban a 
határidők számításakor] eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó 
rendelkezéseket alkalmazza." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

37.   Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdését új k) 
ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy / 
 "k) a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység feltételeit;" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
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Indokolás: Lásd a T/17701/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

38.  Soltész Miklós, dr. Latorcai János és Ivanics István képviselő - kapcsolódva 
Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/27/3. számú módosító 
indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 56. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdését 
új k) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy / 
 
 "k) a 6. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott véleménykérés szabályait" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

39.  Soltész Miklós és dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és 
Kocsis Róbert képviselő T/17701/44. számú módosító indítványához (T/17701/52. számú 
ajánlás 49. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdését új k) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy / 
 
 "k) a 6. § (3) bekezdése szerinti etikai kódex alapelveit és a kódex megalkotásának 
rendjére vonatkozó részletes szabályokat;" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/81/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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40.  Tóth Sándor, dr. Józsa István, Podolák György, Filló Pál és Szalay Gábor 
képviselő - kapcsolódva Soltész Miklós és Kocsis Róbert képviselő T/17701/40. számú 
módosító indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 36. pontja) -, valamint Soltész Miklós, 
dr. Latorcai János, Deák András, Ivanics István és Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva 
Soltész Miklós és Kocsis Róbert képviselő T/17701/40. számú módosító indítványához 
(T/17701/52. számú ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (5) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat 
képviselőtestülete, hogy az 5. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 
rendeletben felmentést adjon a nyitvatartási tilalom alól.]" 
 

T/116601/60/2. és 89/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/60/2. sz., valamint a T/17701/89/2. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

41.  Soltész Miklós, dr. Latorcai János és Ivanics István képviselő - kapcsolódva 
Tóth Sándor, dr. Józsa István és Podolák György képviselő T/17701/27/3. számú módosító 
indítványához (T/17701/52. számú ajánlás 56. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (5) 
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat 
képviselőtestülete, hogy 
 
 a) az 5. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően rendeletben felmentést 
adjon a nyitvatartási tilalom alól[.]; 
 
 b) a nagy alapterületű üzlet legkisebb méretét a törvény keretei között rendeletben 
határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni: 
 
 "(6) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-
testülete, hogy az 5. § (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az üzletek éjszakai 
(22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza." 
 

T/17701/93/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17701/93/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
 

II. 
 
 A T/17701/52. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Informatikai bizottság, 
illetve az Előterjesztő képviselője álláspontja helyesen a következő: 
 
Pont Módosító száma Bizottság Előterjesztő 
 
4.  T/17701/28. sz. támogatja egyetért
20. T/17701/16. sz. támogatja nem ért egyet
 
ezért, a T/17701/52. sz. ajánlás 16. és 28. pontjában foglalt Informatikai bizottsági 
állásfoglalások tévesek, ezeket a pontokat a Bizottság nem tárgyalta. 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 23. 
 

 
Puch László s.k., 

a Gazdasági bizottság elnöke 
Lasztovicza Jenő s.k., 

Idegenforgalmi bizottság elnöke 
 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság 

elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 
Dr. Kovács Zoltán s.k., 

az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 


