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Az Chszággyfiilés
Mezőgazdasági bizottsága

bizottsági módosító javasla t

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt EYn©k Úr !

A Házszabály 107 . §-ának (I) bekezdése alapján a mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtele n
forgalmazói magatartás tilalmáról szállá, a köztársasági elnök által megfontolásra
T/1005716. számon visszaküldött törvényjavaslatboz (a továbbiakban :
törvényjavaslat) a következő

zárószavazás el őtti módosító javaslatot

terjésztem elő _

l I . A törvényjavaslat I . §-a a következőképpen módosul :

„I . § E törvény célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
kereskedelmét végző szervezetek, valamint azok beszállztói közötti [egyenlőtlen piac i
alkupozieióból eredő hátrányok felszámolása és az etikus jtisztességesüzleti
magatartás érvényesülésének biztosítása .”

2 . A tőrvényjavasiat 2 . §-ának (I) bekezdése a következők szerint módosul :

„ (I) E törvény hatálya kiterjed

cr) a [Mellékletben meghatározott mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékekre,

b) az a) pont szerinti jmezőgazdaságí és élelmiszeripariterméke[ke]t termelő,
illetve feldolgozó jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és
egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre (ide értve az őstermelőt, egyéni
vállalkozót és a családi gazdálkodót is), továbbá a külön togsrabály szerinti termelő i
szervezetre. illetve termelői csoportra,

rc)J a mezőgazdasági és élelmiszer[-jipari terméke [kel t átalakítás
(feidalgazás) nellrül tovább értékcesító . nagy a végső fogyasztó részére értékcsitő jogi
személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és egyéb gazdálkod ó

'09 10/12 11 :07

	

TX/RX NO . 9541

	

P01



12/10 2009 BON 11 :11 FAX +36 1 441 5961 4EZOGAZDASAGI BIZOTTSAG 4- 1roulalla

	

1.- 00 009

2

szervezetre, természetes személyre, valamint az ezekkel a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint kapcsolt vállalkozásban levő szervezetekre, .
továbbá

	

e zemél vaj szerv zet s ás

	

termék beszerzésével illetve
ék tés el kapcsolatban	 szolgáltatást	 nyújtó és ennek során a termék

beszalIitóiávaI közvetlen üzleti kapcsolatba kerül ő harmadik közreűködő szereplőre."

3. A törvényjavaslat 2 t3'-a (2) bekezdésének a) pontja a következők szerint
módosul:

a) beszdllitó : olyan – mezőgazdasági és élelmiszeripariterméket termelő,
feldolgozó, iIIetve külön jogszabály szerint terrneIvi szervezetnek, illetve termelői
csoportnak minősülő – jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ,
egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely [kereskedelmi
forgalomban ja kereskedőnekértékesíti a megtermelt, illetve feldolgozott terméket;"

4. A törvényjavaslat 2 §-a (2) bekezdésének c)-d) pontja a következők szerint
módosul:

„c) kereskedő; olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ,
egyéb gazdálkodó szervezet, természetes személy, illetve ezzel az Szt . szerint kapcsolt
vállalkozásban levő szervezet, továbbá közös beszerzés esetén a beszerzési szövetsége t
alkotó vállalko7áaak összessége, amely üzletszerűű gazdasági tevékenység keretébena
besT.állítótál közvetve vagy közvetlenül felvásárolt terméket a végs ő fogyasztó számára
értékesíti,	 vagy áttlakxtás (feIdUigozás) nélkül tovább é 	 kesiti, továbbá az ilyen
s7

	

v

	

ezet számára a termék b - z ° rt éve illetve értékesítéséve l
ka csolatban szel Itatást t 'tó

	

ennek során a termék besző íttr'ávat közvctí ,n
üzletikapcsolatba kerülő harmadik ki.ueuiüködci szerepl ő;

d) mezőgazdasági és élelrniszerlparitennék: olyan ( a rbfellékletben
meghatározott – mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ]– az élelmiszerjog általános
eIveirőI éskövctelméztveirő l,t az Európai I3Ieltniszcrbizt~zztsá i Hatóság	 tétreho	 ~trá l
és az el

	

vanatkoz, cl . ” .

	

II -

	

4aitókáról szóló az Eur
rl t s a Tanács 2002 . január 2$-i178,20027EKrendeletének 2 . cikke szerinti

fogalomalátartozó – termék, amely a végső fogyasztó számára való cetércesítéshez
további feldolgozást nem Igényel . "

5. A törvényjavaslat 3. §-a (2) bekezdésének u)f} pontja a következők szerint
módosul:

„ó) olyan szerződési kitétel alkalmazása – ide nem értve a hibás teltesítéssel
kapcsolatos kötelezettséget –, amely a. beszállító által a keléskeddnek Icszállítatc
termékeknek

bal a beszzáIlítd általi keltelező visszavásárlását vagy, visszavételét, Illetve
bb) a beszerzési árhoz képest. – a termék tulajdonságaiból, a beszállitő általi

további felhasználhatóságából eredően – nem megfelelő mértékben csökkentett áron
történő visszavásárlását vagy visszavételét
ínja el ő;

c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek– igy különösen 4a beLtstó
által szállított terméket nem érintő )üzYetiétesltésJ Jsel, tizemeltelésjijsel ,

a a 7
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rnűkcidés[ijsel	 összefüggő költségek– [költségek – akár részleges 'részben vagy
egészben történő t-- játháritása a beszállt-tóra 	 a kereskedő részéről vagy harmada
kőzrénaűkődő szeretTő igénybe-vételével történ ő mődpn:

d) a kereskedő beszállítciizxak körébe vagy a terméknek a kereskedő
árukészletébe való bekerülésért.	 illetve ott tartásáért – a kereskedő által vagy harmadik
közreműködő szereplő iaénybevételével történő mcidon. –díj [ak] felszámítása a
beszállítónak ;

e) a kereskedő részéről	 va2v harmadik közreműködő szereplő igénybevételével
történő mödpn

ecr) ténylegesen nem nyújtottszoleáltatásétt,
eb) a kereskedő által a végső fogyasztó részére történ ő értékesítéssel összefüggő

és a beszállító számára tőbbletszoltiáltatást nem nyújtó tevékenységért – íavkülönösen
a terméknek a kereskedő űzletében meghatározott helyen, a beszállító számár a
többletszolgáltatástnem nyújtó aszódon t-aló kihelyezéséért

ec)	 a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem szolgál ó
szolgáltaxáspk[értj igénybe vételének elöirása, illcxvc e szolgáltatásokért 1– Egy
különösen a lieszallitó úttal nem igényelt módon a terméknek a kereskedő
üzletében meghatározott helyen való klhelyezéséért – díj felszámitáss),[ illetve )

ezz')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 fele,

.Í a kereskedő által a végső fogyasztőnak nyújtott árengedményhez az
árengedménynek aj fogyasztó irányába történ ő nyújtásának időtartamától eltérő fenj,
annál hosszabb időtartamra vonatkozó – akár részleges mértékű – beszállftbi
hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott
árengedménynél nagyobb mértékű beszállfiói hozzájárulás kikötése;"

6. A törvényjavaslat 3 . §-a (2) bekezdésének h) pontja a következők szerint
módosul :

„lr) a termék ellenértékének	 hibás teljesftés esetének kivételével –a beszállító
részére	 az átvételt kővető harminc napon v3i ki izetése;

(ha) friss zöldség és gyümölcs esetén az átvételt k ővető 30 napon túli;
hb) gyorsan romló teraszék esetén a termék fogyaszthatósági idejének, illetv e

riiinóségmegőrzési időtartamának lejártát követő 30 napon túli ;
he) egyéb terméknek a teljesítést kílvető 30 napon túli

kifizetése;]”

7. A törvényjavaslat 3. §-jak (2) bekezdése a következő o)p) ponttal egészü l
ki:

„o) az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzatnyilvánosságrahozatalának
elmulasztása, a nyilvápossá#rahozottizlctsszabá.lvzatEól valóeltérés,továbbá _ azon
kívüli feltétel alkaimazá a a kereskedi részér ől',

p) a beszállítójogszerű védje . vhasználat	 k kereskedő általi korlátozása.”
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8. A törvényjavaslat 3 . §-ának (3)-(5) bekezdése a következ ők szerint módosul ,
és a kővetkező (6)47) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A tisztességtelen forgalmazói magatartást tartalmazó, illetve az e
törvényben szereplő tilalom nmcgkerülésére irányuló szerződési kitétel semmis .	 Az (5)
bekezdés szerinti üzletszrabál zY .t riyilvanosságra. hozatalának elmulasztása önmaaában
nem eredményezi az abban foglalt kitétel sernmissgét.

(4) A beszállitó érvényesen nem járulhat hozzá vele szemben történő
tisztességtelen forgalmazói magatartás tanúsításához.

(5) [Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő , a termék forgalmazásáho z
kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket -- így különösen a szolgáltatásért
fizetendő díjat –, mint általános szerződési feltételeket a kereskedő köteles
előzetesen nyilvánosságra hozni. Ennek elmulasztása tisztességtelen forgalmazó i
magatartásnak minősfil.jA	 kereskedő által a beszállító számára nyújtható . a termék
ő

	

• : zásához ka olód . s ot _ tatásra vonatkozó feltételeket — a ti bekezdésbe n
faltak szerint —

	

zabál zat formájában. mi	 ált gnps,szerződési feltételeket,
illetve azokmódosításáthatályosított szerkezetben _a_ kereskedő köteles előzetesen—
amenn 'b

	

*elkezik internctes ho a. . aT ú u annak felületén amenn ibcn ne .~
e . elkezik internet ho

	

fclfor al
helyiségében — nyilvángssaarahoznomvalamint améLóaazdasági igazgatási szerv
részére rnealctlldeni .

(G) A (5jbckczdés szerinti ltzlettszabályzatnak tartalmaznia (igt2 a besr .l.Titcí_altal
a ke kc • t .l i_ be vehető szol • áltatás . :

	

azok n 'tásának feltételeit
á ért fizetendő' le aaE bbd t t vábbá a kereskedő eszállft Finak kő b• .zol _%1ta

való bekeriilés és az onnan va6 kikerülés feltételeit,

	 (5)bekezdés szerinti iízletsz~yzatelkészítésénekés n-vilvánosságra
hozatalának kötelezettsége neln vonatkozik arra a keasskedőre. melynek a 6. $(3)
bekezdése szerint szánlitottaalöiző évi nettó árbevétele a hixszwilliá forintot nem
haladja meg”

9. A törvényjavaslat 4. §-ának (t) bekezdése a következők szerint módosul :

„(I) A tisztességtelen forgalrnazöi magatartás tilalmának megsértése miatt
kérelemre vagy hivatalból a mezőgazdasági igazgatási szerv jár ei .	 Nincs halva aze

rvész szerinti eTárás lefol t? ának a fal smatban levő e "órást e k 1 szüntetni
illetve az e törvény szerint alkalmazott ioakövetkeziíYénnt tartalmazó döntést vissz a
kell vonni. ha. az adott magatartás miatt a kereskedővel szemben a kereskedelemről
szóló2005.évi GLX,IV. törvény 7 . §-a szerintiviszas,_vaay a tisztességtelen piac i
snasatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi LVII . tőtvcnv 21 . 4-4
szerintivisszaélésmiatt el' arás • uh és abban mars ztaFói •

	

s etetiv
kötelezettségvállalásra került sor. A kereskcdclenyr il szóló 20(35 . évi CLXIV. törvény
7. -a szeri v

	

élés vau	 a tisa_tcssé eteti tlaci_magaiartásés aversenykorlátozá s
tilalu

	

s- ' ü 1996. évi LVYY . tc v

	

1 . a szerinti visszaélés miatt fol -A+

Iev eI`árás ideére az e törv

	

S 'án foI amatban levő c1'á

	

fel el

	

e ent .
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10 . A törvényjavaslat 4. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Az eljáró hatóság helyszíni ellenőrzésre feljogosított kiáztisztvisel őjc az e
törvényben foglaltak ellenőrzése,	 valamint a tényállás tisztázásához szüksége s
bizonyíték fellelése érdekében jogosult

u) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni ;
b) az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt ,

adathordozókat – az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön
jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról másolatot, illetve kivonato t
készíteni;

c) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
d) a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a

lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, h a
azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítőeszköztiket, dokumentációt
ellenőrizni .”

11 .1 törvényjavaslat 6 . §-a a következők szerint módosul:

„b- § (1) Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kereskedő
tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsít s [az eljáró hatóság jtcrmékpálya-
feliigyeleti bírságot szab ki .

(2) A termckpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke százezer forint ,
legmagasabb mértéke ötszázmillió forint .	 de legfeljebb a kereskedő által – a joasértést
meeáltapzty határozat meghozatalát megelőző üzleti évben –elértnettó árbevétel tíz
százaléka. 'A kereskedő által három éven belül ismételten tanúsított bármel y
tisztességtelen forgalmazói magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság
összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de
legalább ötszázezer forint, legfeljebb kétmilliárd forint .]

t a 'o sertéstm.eg 1T .tá határozat meghozatalát megelőző
üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített eves beszámoló fa
továbbtakbn_,egvütt:beszámoló) szerinti konszolidált nettó árbevétel alapfán ket I
meghatározni . Ha a kereskedő működési idejeegyévnél rövidebb,azadatokat éves
szintre kell vetíteni . Eia a. kereskedőnek a jogsértést megállapító határozat meghozatalát
inegelőzJ üzleti évben elért nettó árbevételér ől nem, á►lk rendelke�szrehitelesnek
tekinthető információ, a bírság összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt
üzleti év nettó, bevétele az Irán ad . .

	

nem rcnolóval rné
esetében az eli s me 'ndrtásárzak évére vonatkozóőzlett tetvet. ennek hiányábana
kereskedő által a hatóság felt ívására közölt, az ezt-nek aközbenső mért készítésére
vonatkozó szabál ai szerint az cI'= s# ' :rzdíttísának na 'ával m' t o a . •al
kiszámított nettó árbevételt kell fi,elexrnbe venni .

3 :,,A evnett

etló

ill ismétel
bármely tisztességtelenforgalmazóimagatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság
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össze~.e • korábban kiszabott írs félszeresénél nem lehet keve e e le ala . . «
ötszázezerforint, legfeljebb kétmilliárd forint agyal, hogy	 kereskedő által –a
josértésst rnesrállaoít „határozat meghozatalát megelY	 üzleti évben – elért nettó
árbevétel tízszlékánál nagyobb nem lehet .

1(3)j( Az e törvény szerinti eljárás Icfolytatása nem zárja ki[ azt], hogy a
sérelmet szenvedett beszállító a forgalmazói magatartás tisztességtelenségére alapítot t
polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság el őtt érvényGsxtse .

C(4)j ) Az e törvény szerintieljárás a jogsértő fvrga[mazói magatartás
megvalósulását kővető három éven túl nem indítható meg . Ha a jogsértő magatartás
folyamatosan	 valósul xsl.eg, a határidőt a magatartás befejezés[ekorjétől	 kell számítani [
kezdődik] . Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vag y
állapotot nem szüntetnek meg, a határid ő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a
helyzet vagy állapot fennáll. A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát
nem kell figyelembe venni .

I(5)] 7 : A bírság mértékét az eset összes körülményére –Egy különösen az
érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsért ő állapot időtartamára és a
jogsértő magatartás ismételt taníxsitására, a jogsértéssel elért előnyre, a kereskedő
gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni .

I(6)]M A mezőgazdasági igazgatási szerv horifapjázz, valamint az
agrárpolitikáért felelős miniszter az áltata vezetett minisztérium hivatalos lapjában ,
továbbá honlapján nyilvánosságra hozza a tisztességtelen forgalmazói magatartás t
tanúsító kereskedni nevét (cégnevét), címét (székhelyét), a megállapított jogsértést ,
(valamint ja kiszabott birság mértékét,	 valamint a döntés visszavonása esetén anna k
tényét, bírósági feliilvisgat megindulásának tén<vét, ajogerős ítélet tartalmát, továbbá
a 8. & (I) bekezdése szerinti kötclezcttsé~vá11alást kőtelezővé teve döntést.Az adatokat
a hon lgpxól a fogsértés jogerős meg~tásától számított két év után törölni kell.
illetveezenidőpontot követően az adatok nemhozhat	 Íztí z nyilvánosságra. ”

12. A törvényjavaslat 8-9. §-a a következők szerint módosul, egyideftlleg a
következő új 8. §-sal egészül ki .:

I

	

a a mező azdass	 - r igazgatási, szerv ügydöntő határozatának
ont kereskedő írásban ktitciczctts ct vállal

m'clon ös

	

b> r cr

	

e törvén
TendelkezéselveI, és a kcözérdek hatékony védelme e módon biztosítható, a
mezőgazdasági igazgatási szerv végzéssel – az elllárás egyidejű rrregszüntctéséve és az
eljárás Alá, vont kereskedőnel: azeljárásiköltségek megfizetésére valóegyidejű
kötelezésével - kötelezővéteheti avállalás teliesi éséi., anélkül, hoty a végzésben a
törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapít sxá .

t2) Az tI3 bekezdés szerinti Ltég_snezhozatrzla, nemzárjaki, hogy azűavtrcn-
k lén ees váltos•

	

illetve akkor ha a vég és a ii•tés
tala szem+orr á

	

ont téri félrevezető kiízlésért al

a , me előzően az el '
hQ_ ma Eltartás t
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kerüljön me nditásra . Az álabb eljáarás során rendelkezni kell a korábban az (1)

bekezdés alapján hozott végzésről.

(3) A mezőgazdasági igazgatásisav utólagos vizsgalatot tart az (1) bekezdés
szerinti végzésben meghatározott kötelezettség#elLesitésének eIlen őirzése érdekében.
Az utólagos yfzs latra a 4~._ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni .

4 A

	

z	 tási szerv, ha az eljárás alá vontkereskedő a
kötelezettséget nem telieshette a 6. -óan foglaltak alkalmazásával termékpálya-
felügyeleti bírságot szab ki, kivéve, ha a körülmények változására tekintettela
kőtelezettscg teljesítésének kikényszerítésenem indokolt ; ilyen esetben, továbbá akkor,
ha a kereskedő a kötelezettséget telieshette, az utólagos vizsgálatot megszünteti .

18)9. § A mezőgazdasági igazgatási szerv eltilthatja a keresked őt a 3 . § (5)
bekezdése szerinti üzletszabályzatban szerepl ő rendelkezésszerződési fettétel]
aakalmszá5atsil, amennyiben az nem egyértelm ű rnegfogalmazásű , a szolgáltatás, illetve
ellenszolgáltatás nincs pontosan meghatározva vagy a kereskedő által felszámított díj
nem költségarányos .

[9110. § (1) E törvény fa kihirdetését kővető harmadik hónap első napján
12010. január 1-jénlép hatályba.

(2) Az e törvény hatályba lépése előtt létrejött és e törvény rendelkezéséb e

	

ütköző, [keresked ős és beszállitö köztittl]de még nem teljesített szerződési	 kikőtés [e
törvény hatályba lépését kővető negyedik hónap első napyátáI semmis]2Ql0 .
február1-jén hatályát veszti .

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerve t
rendeletben kijelölje .

£4} A 3 . § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatot_a kereskedőnek legkésőbb
2010. február 1-jéig kell nyilvánosságra hcizlaiés a mezőgazclasági igazg.atási szerv
részére megküldeni .

5 . . át veszti az e _ iaci rendtartás ztil ő 2003 . évi XVI. örvén ti .
	 (2) bekezdésének „2009 . évi” szövegrésze ."

13 . A törvényjavaslat Melléklete a következők szerint módosul:

[Melléklet a 2009. évi . .. törvényhez

Azon mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kőre, melyek vonatkozásában e
tr5rréray a tisztességtelen forgalmazd/ magatartást tiltja

I. Hús, hítskészftrYtsuyek, hal vagy más állati eredetű élelmiszerek;
2. Tejtermékek;
3. Tojás;
4. Méz;
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5. Zöldség-, illetve gyümölcsfélék, gombák, feldolgozott zöldség-, illetv e
gyümölcsfélék, burgonya ;

ő. Konzervipari termékek ;
7. Malomipari termékek;
8. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök ;
9. Állati és növényi zsír és olaj ;
10. Cukor és cukoráruk;
ZI, Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek ;
12. Édesipari és cukrászati termékek;
13. Borok, pezsgő, pálinka;
14. »szerek, fűszerpaprika, gyógynövény termékek;
15. Ásványvíz, ízesített ásványvíz . ]

Indokolás

Az Országgyűlés 2009. június 24-1 ülésnapján fogadta el a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a bcszállitókkaI szemben alkalmazot t
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényt (T110057 . számú
törvényjavaslat) . Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr a törvénnyel nem értett
egyet, ezért az Alkotmány 26 . §-a (2) bekezdésében biztosított jogkörével élve a
törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Köztársasági Elnök Ur
levelében kodiilkációs hibák és hiányosságok mellett a törvény által kiváltott hatáso k
előzetes , felmérésének és alapos vizsgálatának hiányát jelölte meg egyet nem értéséne k

okaként.

Köztársasági Elnök űr észrevételeit részletesen elemeztük, az abban foglal t
szakmai kérdések vonatkozásában az érintett érdekképviseleti szervezetek, valarnánt a
Gazdasági Versenyhivatal szakértőinek álláspontját megismerve arra a megfontolásra
jutottunk, hogy a törvény -- változtatásokkal történő — ismételt elfogadása közép és
hosszú távon pozitív hatást vált ki. az élelmiszer termékpálya szerepl ő i közötti viszony
alakulásában .

Jelen módosító javaslattal a tisztességtelen fbrgalmazéii magatartásokat
tartalmazó tényállásokban rejlő kiskapuk bezárásra keriilnek, továbbá pontosításra
kerülnek a törvény egyes rcmdelkezései, igy a fogalmak, a törvény hatálya, némely
magatartások meghatározása.

A javaslat lehetőséget biztosít az eljáró hatóság számára, hogy meghatározot t
feltételek fennállása esetén ne birságot szabjon ki a keresked ővel szemben, hanem
annak kötelezettségvállaló nyilatkozatát jóváhagyva biztosítsa a kereskedő számára,
hogy magatartását a tarvénnyel összhangba hozna elkerül-ja a bírság megfizetését .

A javaslat egyértelműsíti a hatásköri szabályokat, melynek során a Gazdasági
Versenyhivatal versenyfelügyelete eljárása -- a közösségi jogi szabályozásna k
megfelelően – elsőbbséget élvez az e törvény szerinti termékpálya-felügyeleti eljárássa l
szemben, ezáltal elkerülve a kétszeres értékelés hibáját.
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Elhagyásra kerül a kereskedői szolgáltatások nyújtásáért utólagos visszatérítések
formájában felszámitott díjak legmagasabb mértékeként meghatározott háro m
százalékos határ, biztosítva a beszállítók számára az erőforrásukhoz merten szaba d
hozzáférést a kereskedők által nyújtott szolgáltatásokhoz . Pontosításra kerülnek az ezen
szolgáltatások kereskedő általi nyújtásával összefüggő ilzlctszabályzatra vonatkozó
elő írások.

A kiszabható bírság mértéke korrigálásra kerül az eljárás alá vont keresked ő
megelőző évi nettel árbevételének százalékos mértékű meghatározásával, ami által
lehetővé válik a kereskedők méret szerinti differenciált megítélése .

Elhagyásra kerül a törvény mellékletét képező termékkör meghatározás ,
figyelemmel a közösségi jogból eredő diszkrimináció mentességre vonatkozó
elvárásra.

Tekintettel arra, hogy a törvény által bevezetésre kerülő rendszernek való
megfeleléshez kellő felkészülési időt kell biztosítani, így a hatályba lépés időpontját
2010, január 1. jére módosítja a javaslat.

Budapest, 2009 . október 12 .

K .5

;~e-Et a* cQ

"'"' \- F ntmodor
elnök
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