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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartá s
tilalmáról szóló T/10057 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 2 . §-a (1) bekezdésének b) pontja a következők szerint módosul :

„b) az a) pont szerinti termékeket termelő, illetve feldolgozó jogi személyre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre (ide értv e

az őstermelő t, egyéni vállalkozót és a családi gazdálkodót is), ”

2. A törvényjavaslat 3 . §-ának (2) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül

a) a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményező feltételek

elő írása a beszállítóval szemben;

b) olyan szerződési kitétel alkalmazása — ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolato s

kötelezettséget —, amely a beszállító által a keresked őnek leszállított termékeknek a beszállító

általi kötelező visszavásárlását vagy visszavételét, illetve a beszerzési árhoz képest — a termé k
tulajdonságaiból, a beszállító általi további felhasználhatóságából eredően — nem megfelelő
mértékben csökkentett áron történő visszavásárlását vagy visszavételét hja elő ;

c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló — így különösen a beszállító által szállított terméket ne m

érintő üzletlétesítési, üzemeltetési, működési — költségek — akár részleges — áthárítása a

beszállítóra;

d) a kereskedő beszállítóinak körébe vagy a terméknek a kereskedő árukészletébe való

bekerülésért díjak felszámítása a beszállítónak ;

e) a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem szolgáló szolgáltatásokért — így

különösen a beszállító által nem igényelt módon a terméknek a kereskedő üzletében

meghatározott helyen való kihelyezéséért — díj felszámítása, illetve a beszállító által igényelt és

a kereskedő által ténylegesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásért,



azzal nem arányos, illetve a termék beszerzési árának három százalékánál nagyobb díj —
bármilyen jogcímen történ ő — felszámítása a beszállító felé;

[f) a terméknek a végső fogyasztó részére a beszállítótól történt beszerzési ár alatt val ó
értékesítése a keresked ő által ; ]

[Mi). a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedménynek a
fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamától eltérően, annál hosszabb időtartamra
vonatkozó — akár részleges mértékű — beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő
által a végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulá s
kikötése;

[h)]gZ a kereskedő működési körébe eső jogszabálysértés miatt hatóság által a kereskedővel
szemben alkalmazott jogkövetkezményb ő l eredő költségek áthárítása a beszállítóra;

[i)]& a termék ellenértékének a beszállító részér e
[ia)]ha) friss zöldség és gyümölcs esetén az átvételt követ ő [15]30 napon túli ;
[ib)]hb) gyorsan romló termék esetén a termék fogyaszthatósági idejének, illetve
minőségmegőrzési időtartamának lejártát követő [15]30 napon túli ;
[ic)]hc) egyéb terméknek a teljesítést követő 30 napon túli

kifizetése;

[j)]i) kedvezmény alkalmazásának el ő írása arra az esetre, ha a kereskedő pénzügyi teljesítése a
fizetési határidőnek megfelelően történik;

[k)]j1 késedelmi kamat, kötbér vagy más szerződésbiztosító mellékkötelezettségnek a
kereskedővel szembeni alkalmazhatóságának kizárása;

[Z)]Isl a kereskedő márkaneve alatt készített termék kivételével a beszállító általi kizárólagos
értékesítési kötelezettség kikötése a kereskedő irányába arányos ellenszolgáltatás nélkül, illetv e
az adott kereskedő irányába a legkedvezőbb feltételek alkalmazásának kikötése má s
kereskedőkhöz képest ;

[m)]ü a kereskedő és a beszállító között írásba nem foglalt szerz ődési rendelkezés alkalmazás a
abban az esetben, ha annak írásba foglalására a beszállító erre irányuló kérését ől számított
három munkanapon belül sem kerül sor ;

[n)]m) ha a kereskedő a beszállító felé a termékkel kapcsolatos megrendelését, illetve anna k
megváltoztatását ésszerű határidőn túl közli ;

[o)]i2 a kereskedő általi, objektíven nem igazolható és keresked ő működése szempontjából
külső eseményre nem visszavezethető okból történő egyoldalú szerződésmódosítás .

3 . A törvényjavaslat 6. §-a a következők szerint módosul :

„A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának
megsértése miatt alkalmazható jogkövetkezménye k

6. §

(1) Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kereskedő tisztességtelen forgalmazói
magatartást tanúsít, az eljáró hatóság [a kereskedő nettó árbevétele 5-15%-ának megfelel ő ,
de legfeljebb kétmilliárd forint összegű ] termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki .

(2) A termékpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke százezer forint, legmagasabb mérték e
ötszázmillió forint. A kereskedő által három éven belül ismételten tanúsított bármely
tisztességtelen forgalmazói magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a



korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább ötszázezer forint ,
legfeljebb kétmilliárd forint .

[(2)](3) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki azt, hogy a sérelmet szenvedet t
beszállító a forgalmazói magatartás tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényé t
közvetlenül a bíróság elő tt érvényesítse .

[(3)]4 Az eljárás a jogsértő forgalmazói magatartás megvalósulását követő három éven tú l
nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határid ő a magatartás befejezésekor

kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapoto t
nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot
fennáll . A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni .

[(4) Az (1) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat
meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített éve s
beszámoló (a továbbiakban együtt : beszámoló) szerinti konszolidált nettó árbevéte l
alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az
adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító határoza t
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésr e
hitelesnek tekinthető információ, a bírság összegének meghatározásakor az utols ó
hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó . Beszámolóval még nem rendelkező ,
újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzlet i
tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a hatóság felhívására közölt, az Szt-nek a
közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításána k
napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni . ]

(5) A bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdeke i
sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt
tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, a kereskedő gazdasági súlyára – tekintettel kell
meghatározni .

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján, valamint az agrárpolitikáért felel ős miniszter
az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá honlapján nyilvánosságra hozza a
tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsító keresked ő nevét (cégnevét), címét (székhelyét) ,
a megállapított jogsértést, valamint a kiszabott bírság mértékét ."

4. A törvényjavaslat 7 . §-ának (6) bekezdése a következők szerint módosul :

„(6) A mezőgazdasági igazgatási szervhez befolyt bírságösszeg — az agrárpolitikáért felel ős
miniszter engedélyével — kizárólag a végs ő fogyasztók egészségének és az élelmiszerlánc
valamennyi szereplője érdekének védelme, valamint a biztonságos, illetve a megfelelő
minőségű élelmiszer előállításának és forgalmazásának elősegítése érdekében végzett

[tájékoztatásra]állam i ékoztatásra]állami 	 feladatok ellátására, továbbá a tudatos fogyasztói szemlélet kialakítás a
érdekében szervezett tevékenységre használható fel .”

5. A törvényjavaslat 9. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az e törvény hatályba lépése előtt létrejött és e törvény rendelkezésébe ütköző , [de még
nem teljesített szerződési kikötés] kereskedő és beszállító közötti még nem teljesített



szerződés e törvény hatályba lépését követő negyedik hónap első napjá[n]tól [hatályát veszti ]
semmis ."

6. A törvényjavaslat Melléklete a következők szerint módosul :

„Azon mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek köre,
melyek vonatkozásában e törvény a tisztességtelen forgalmazói magatartást tiltja

1. Hús, húskészítmények, hal vagy más állati eredetű élelmiszerek;
2. Tejtermékek ;
3. Tojás ;
4. Méz;
5. Zöldség-, illetve gyümölcsfélék, gombák, feldolgozott zöldség-, illetve gyümölcsfélék ,

burgonya ;
6. Konzervipari termékek ;
7. Malomipari termékek;
8. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök ;
9. Állati és növényi zsír és olaj ;
10. Cukor és cukoráruk ;
11. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek ;
12. Édesipari és cukrászati termékek ;
13. Borok,	 pezsgő , pálinka ;
14. Fűszerek, [piros] fűszerpaprika, gyógynövény termékek ;
15. Ásványvíz, ízesített ásványvíz.,”

Indokolás

Az 1. pontban szereplő módosítás elírás javítását célozza .

A 2. pontban szereplő módosítás az fi pont törlésével és az i) pontnak a már hatályos törvényi
rendelkezésekhez igazításával koherencia-zavart szüntet meg, ugyanis jelenleg hatályos, a z
agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény 29. §-a már tartalmazza a beszerzési ár alatt
történő értékesítés tilalmát (f) pont), valamint a megszabott határidőn belüli fizetési kötelezettséget
(i) pont) . Ez utóbbi kötelezettség megszegésének eddig hiányzó állami-hatósági szankciójá t
tartalmazza a módosítás által beillesztett utolsó (új n)) pont .

A 3. pontban szereplő módosítás cizellál a szankciórendszer vonatkozásában, melynek során
lehetővé teszi az elkövetett jogsértő cselekmény súlyával arányos szankció-kiszabást, módosítva a
kiszabás feltételeit, valamint a bírság mértékét . Tekintettel arra, hogy a módosító javasla t
megszünteti a nettó árbevételhez kötött bírságot, és konkrét összeghatárokat állapít meg, a (4 )
bekezdés elhagyás szükséges .

A 4. pontban szereplő módosítás a beszedett bírságösszegek felhasználásának lehet őségét
pontosítja, mely szerint az nem csupán táj ékoztatásra, hanem a felmerül ő hatósági és állami
feladatok felhasználására használható fel .



Az 5. pontban szereplő módosítás a jogellenes szerződés teljes egészét nyilvánítja semmissé, a
jogbiztonságra és a szerződő felek egyenlő jogi helyzetének biztosítására figyelemmel .

A 6. pontban szerepl ő módosítás a törvényjavaslat Mellékletét korrigálja, melynek során kiterjeszti
a törvény hatályát a pezsgőre és a pálinkára is .

Budapest, 2009 . június 29 .

Fo tif Sándor
elnök
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