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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kisüzemi sörfőzde által üzemeltetett italt árusító 
vendéglátó üzlet is köteles lesz más gyártótól származó termékek értékesítését biztosítani?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslata alapján
a  kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény  ,,A  jelentős  piaci  erővel  rendelkező
vállalkozásokra vonatkozó szabályozás" alcíme a következő 7/B. §-sal egészült ki.

„7/B. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti sör, a
népegészségügyi  termékadóról  szóló  2011.  évi  CIII.  törvény  szerinti  üdítőital,  a  természetes
ásványvíz értékesítésével összefüggésben nem tehető olyan jognyilatkozat, vagy nem köthető olyan
szerződés, amely alapján vendéglátó üzlet – ideértve az alkalmi rendezvényen való értékesítést is –
vagy szálláshely (a továbbiakban e § alkalmazásában együttesen: italt árusító vendéglátó üzlet) a
vertikális  megállapodások  egyes  csoportjainak  a  versenykorlátozás  tilalma  alóli  mentesítéséről
szóló  205/2011.  (X.  7.)  Korm.  rendelet  1.  §  10.  pontja  szerinti  versenytilalmi  kötelezettség
vállalására köteles.

(2) Az italt árusító vendéglátó üzlet köteles az (1) bekezdés szerinti sör – kivéve csapon értékesített
sör  –,  üdítőital  és  természetes  ásványvíz  értékesítése  esetén  terméktípusonként  legalább  két
különböző gyártó termékeinek értékesítését biztosítani.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően sör csapon történő értékesítése esetén versenytilalmi megállapodás
csak abban az esetben köthető, ha az italt árusító vendéglátó üzlet biztosítja legalább egy olyan, a
Jöt. szerinti kisüzemi sörfőzde (gyártó) által előállított sör csapon történő folyamatos értékesítését,
amely kisüzemi sörfőzde felett kisüzemi sörfőzdének nem minősülő sörgyártó a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti közvetlen vagy



közvetett irányítással nem rendelkezik.

(4) A (3) bekezdés alapján eljáró italt árusító vendéglátó üzlet a kisüzemi sörfőzde által előállított
sör csapon történő folyamatos értékesítését oly módon biztosítja, hogy az így értékesítésre kerülő,
kisüzemi sörfőzde által előállított sör az italt árusító vendéglátó üzlet által tárgyévben vagy alkalmi
rendezvényen,  csapon  értékesítésre  kerülő  összes  sörmennyiség  legalább  20%-át  elérje,  vagy
legalább  a  kisüzemi  sörfőzdének  nem  minősülő  sörgyártó  által  gyártott  sör  kereskedelmi,
reklámozási vagy egyéb forgalmazási feltételeinél összességében kedvezőbb feltételek biztosításával
reálisan elérhesse.”

Az indoklás szerint a javaslat egyik célja, „hogy a versenyproblémát kiváltó (halmozott) piaclezáró
hatást  csökkentse  és  a  kisebb  piaci  szereplők  (pl.:  kisüzemi  sörfőzdék)  így  nagyobb  eséllyel
gyakorolhassanak hatást  a piacon. A javaslat  további  célja,  hogy a piaci szereplők ne csak egy
gyártó termékeit árusítsák, hanem több gyártó termékét is szerepeltessék a szortimentjükben, ami a
fogyasztók számára kedvezőbb helyzetet teremthet.”

Kérdezem Önt:

Kisüzemi sörfőzde által üzemeltetett italt árusító vendéglátó üzlet is köteles lesz más gyártótól
származó termékek értékesítését biztosítani?

Budapest, 2020. július 29.
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Dr. Vadai Ágnes
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