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z~szavazos el~ módosító lavaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján a kereskedelemről szólo T117701 .
számú törvényjavastat zárószavazásra bocsátandó, TJ17701J97 . sorszámú
egységes javasiatáhóz a következő

zárászavazas elott# modostto javaslatot

terjesztem elő :

Az egységes javaslat 7 . § (2) bekezdése i) pontjának az alábbiak szerint
módosul :

J(2) Az (j) bekezdés szerinti visszaélésnek minósűl koiőnősen/

i) a szerződésben meghatározott számlázott átadási ár alatt meghatározott
lakossági célú kereskedelmi értékesítési ár, kivéve a legfeljebb tizenöt naiaia tattá
pevezető ár, a szezonvégi, a típus- és profilváltás, valamint az üzlet véglege
be arasáv 1 a esolat s - le fel'ebb tizenöt n- •i • tartó - kés t-klérusi i ár
almai alrnazását, továb" a mingséghibás termék értékesítése, valamint a minöséq--
me őrzési ha áridő lé árkát h 't - • •a me elózni k'árusítás során alk i orzott árat,
amennviben az átadási ár a beszálütónak kifizetésre került

indokolás

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szöló 1949 . évi XX- törvény 13 . §-a
mindenki számára biztosítja a tulajdonhoz való jogot , A tulajdonhoz való jog
egyik - ás legfontosabb -részjogosultsága a rendelkezési jogosultság . Az
Alkotmány 9 . § (2) bekezdése alapján ugyanakkor a Magyar Köztársaság
elismeri Ps támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát
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Az egységes javaslat 7 . § (2) bekezdésének í') pontjában meghatározott
rendelkezés az Alkotmány e rendelkezéseivel és az annak felhatalmazása alapja
kiadott részletes jogszabályok rendelkezéseivel nem valósit meg teljes
dsszhangot, valamint a jogalkotó eredeti szándékát sem tükrözi . E rendelkezés
ugyanis a jelentus piaci erűvel rendelkezd vállalkozások számára tiltja meg, hogy
a beszerzési ár alatt értékesítsenek bármilyen típusú vagy minőségű árut, mfg
más jelentős piaci erővel nem rendelkező - vállalkozások számára ezt nem tiltja .
Tekintettei arra, hogy e rendelkezés így torzíthatja a kereskedelmi tevékenységet
folytató vállalkozások közi tti versenye, valamint arra, hagy a jogalkotó eredeti
szándéka a beszállítók védelmére irányult, nem pedig az akciós árusítás teljes
tilalmára, indokalt meghatározott kivételéket meghatározni a törvényben a
jogszabályi koherencia-problémák megszüntetése és a jogalkotó eredeti szándék
lak rnegjelenítése érdekében, de ez nem járhat azzal, hogy az erőfölény
érvényesülésének helyzete jöjjQn létre .

Budapest, 2005-12-05 .

Dr . Orosz Sándor
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