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A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal

szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009 . évi
XCV. törvény módosításáró l

Az Országgyűlés a piaci szereplőkre vonatkozó egységes alkalmazhatóság érdekében a

mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szembe n

alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról alábbi törvényt alkotja :

1.§.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szembe n

alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009 . évi XCV. törvény (a

továbbiakban : Tfmtv.) 3 . §-a (2) bekezdésének q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak min ősül]

„q) a terméknek - az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy

profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek

előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű termék -kiárusítása esetének

kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a keresked ő általi saját előállítás

esetén az üzemi általános költségeket is tartalmazó önköltségi ára alatt történő forgalmazása a

kereskedő által a végső fogyasztó felé ;

2. §.

Ez a törvény a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezését a

hatálybalépést követően esedékes szerződéses szolgáltatásokra kell alkalmazni .



Általános indokolás

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket el őállító kereskedők meglétük óta rendkívül i
és indokolatlan versenyel őnyt élveznek a többi terméket előállító vállalkozással szemben ,
mivel alapvetően nem a saját előállítású termékek kereskedelméből kell megélniük .
A Tfmtv 3.§ . (2) bekezdés q ./ pontjának szabályozása – az önköltségi ár alatti értékesítés
tilalmának bevezetésével - igyekezett gátat szabni annak a kedvez őtlen tendenciának, hogy a
saját terméket előállító kereskedelmi láncok, üzletek indokolatlan árel őnyt élvezzenek .
A törvény hatálybalépését követően az MGSZH illetékes részlege vizsgálta a keresked ők
általi saját el őállítású termékek árképzését, megállapítást nyert, hogy a kereskedők a saját
előállítású termékeik esetében az un. szűkített önköltséget alkalmazták, amit az ellen őrzés
elfogadott a számviteli törvényre hivatkozva .
A szűkített önköltség nem tartalmazza az üzem működéséhez felhasznált üzemi általáno s
költséget (pl . : üzem világítása, fűtése, takarítása, szociális felhasznált vizet, az üzem irányítás i
költségeit, amortizációt, ügyviteli költségeket stb .), így az nem mutatja ki a tényleges
ráfordításokat, nem hasonlítható a beszállító vállalkozások teljes önköltségéhez .
A Tfmtv 3 .§ . (2) bekezdés q ./ pontja fentiekből eredően nem tudja betölteni a szerepét, az
alkalmazott fogyasztói árak ezen termékeknél nem tükrözik a tényleges ráfordításokat. Ezeket
a termékeket a valós költségeknél olcsóbb fogyasztói áron forgalmazzák, ezeke t
vevőcsalogatóként alkalmazzák . .

Részletes indokolás

1. §.-hoz

A Javaslat az önköltségi ár képzésének szabályait egyértelműen meghatározza, azzal, hog y
annak képzése során az un . üzemi általános költségeket is tartalmazniuk kell . Ezáltal a
jogalkalmazó egyértelmű iránymutatást kap arra, hogy az önköltségi ár vizsgálata sorá n
milyen költségelemeket kell vizsgálnia, egyben biztosítja azt is, hogy a tényleges költségeke t
jobban kifejező önköltség kerüljön alkalmazásra, biztosítva az indokolatlan versenyel őny
megszüntetését, a beszállítók védelmét .

2. §-hoz

A hatálybaléptetési szabályok biztosítják a megváltozott jogi szabályozás alkalmazására való
felkészülési időt, a jogbiztonságot növeli, hogy a rendelkezéseket a hatálybalépést követ ően
megkötött szerződésekre kell alkalmazni .
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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr

A Házszabály 85 .§ .(2) bekezdés d) pontja alapján mellékelten benyújtojuk a „mez őgazdaság i

és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazot t

tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009.évi XCV. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolással ellátott szövegét mellékeljük.

Budapest, 2011 . október 25 .
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