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A bejelentett adatai:
Név / cégnév:
Cím / székhely:
Egyéb ismert azonosító:
A vélelmezett jogsértés (a tisztességtelen forgalmazói magatartás 3. § (2) bekezdés), együttesen több pont is
megjelölhető jelölés: X



a) a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben
ba) olyan szerződési kitétel alkalmazása - ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget -, amely a
beszállító által a kereskedőnek leszállított termékeknek
a kereskedő áruválasztékába első ízben történő bevezetés során a kereskedő készletében maradt, valamint a beszállítótól
közeli lejáratúként átvett és a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő lejártát követően a kereskedő készletében
maradt termék kivételével - a beszállító általi kötelező visszavásárlását vagy visszavételét,



bb) ) olyan szerződési kitétel alkalmazása - ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget -, amely a
beszállító által a kereskedőnek leszállított termékeknek a beszerzési árhoz képest – a termék tulajdonságaiból,a beszállító
általi további felhasználhatóságából eredően – nem megfelelő mértékben csökkentett áron történő visszavásárlását vagy
visszavételét írja elő;



c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a
terméknek a kereskedő által igénybe vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő
szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a beszállítóra a kereskedő részéről vagy
harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;



d) a kereskedő beszállítóinak körébe vagy a terméknek a kereskedő árukészletébe való bekerülésért, illetve ott tartásáért –
a kereskedő által vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon – díj felszámítása a beszállítónak;



e) a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon



ea) ténylegesen nem nyújtott szolgáltatásért díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a beszállító felé,



eb) a kereskedő által a végső fogyasztó részére történő értékesítéssel összefüggő és a beszállító számára
többletszolgáltatástnem nyújtó tevékenységért – így különösen a terméknek a kereskedő üzletében meghatározotthelyen,
a beszállító számára többletszolgáltatástnem nyújtó módon való kihelyezéséért, a termék tárolásáért, hűtéséért, élő állat
tartásáért-, díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a beszállító felé,



ec) a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem szolgáló szolgáltatások igénybevételének előírása, illetve e
szolgáltatásokért díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a beszállító felé,



ed) a beszállító által igényelt és a kereskedő által ténylegesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó
szolgáltatásértazzal nem arányos, vagy - ha a szolgáltatás ellenértéke a termék átadási árának meghatározottmértékében
kerül megállapításra - a terméket terhelő adómérték figyelembevételével számított díj - bármilyen jogcímen történő felszámítása a beszállító felé;



f) a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő
nyújtásának időtartamánál hosszabb időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó - akár
részleges mértékű - beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott
árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be
nem tartása;



g) a kereskedő működési körébe eső jogszabálysértés miatt hatóság által a kereskedővel szemben alkalmazott
jogkövetkezményből eredő költségek áthárítása a beszállítóra;



h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a
beszállító - a kereskedő erről szóló értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a
továbbiakban:átvétel] követő harminc napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen
kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére;



i) kedvezmény alkalmazásának előírása arra az esetre, ha a kereskedő pénzügyi teljesítése a fizetési határidőnek
megfelelően történik;



j) késedelmi kamat, kötbér vagy más szerződésbiztosító mellékkötelezettségnek a
alkalmazhatóságának kizárása;
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k) a kereskedő márkaneve alatt készített termék kivételével a beszállító általi kizárólagos értékesítési kötelezettségkikötése
a kereskedő irányába arányos ellenszolgáltatás nélkül, illetve az adott kereskedő irányába a legkedvezőbb feltételek
alkalmazásának kikötése más kereskedőkhöz képest;



l) a kereskedő és a beszállító között írásba nem foglalt szerződési rendelkezés alkalmazása abban az esetben, ha annak
írásba foglalására a beszállító erre irányuló kérésétől számított három munkanapon belül sem kerül sor;



m) ha a kereskedő a beszállító felé a termékkel kapcsolatos megrendelését, illetve annak megváltoztatását ésszerű
határidőn túl közli;



n) a kereskedő általi, objektíven nem igazolható és a kereskedő működése szempontjából külső eseményre nem
visszavezethető okból történő egyoldalú szerződésmódosítás;



o) az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalának elmulasztása, a nyilvánosságra hozott
üzletszabályzattól való eltérés, továbbá azon kívüli feltétel alkalmazása a kereskedő részéről;



p) a beszállító jogszerű védjegyhasználatának kereskedő általi korlátozása;



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
(ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódottközeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása
esetének kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén - az üzemi
általános költségeket is tartalmazó - önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé;



r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen
jogcímen történő - felszámítása a beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a
felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a
terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival
összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével



s) ha a kereskedő a részére szállított termék után a beszállító által fizetendő népegészségügyi termékadó összegét a h)
pontban foglalt határidőn belül nem téríti meg a beszállító részére;



t) a (2b) vagy a (2c) bekezdésben foglalt rendelkezés be nem tartása



u) összetétele és érzékszervi tulajdonságai alapján azonos termékek végső fogyasztói értékesítési árának a termék
származási országa alapján diszkriminatív módon eltérő képzése



(2a) A kereskedő által a beszállító hozzájárulásával a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába
történő nyújtásának végső időpontjától számított harminc napon belül, illetve ha a kereskedőnek a 6. § (3) bekezdése
szerint számított előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a százmillió forintot, az Szt. szerinti beszámoló elkészítéshez
kapcsolódó leltár elkészítését követő harminc napon belül, a kereskedőnek a nyújtott árengedményről és az azzal érintett
termékmennyiségről el kell számolnia a beszállító felé.



(2b) A kereskedő követeléskompenzációs igényéről annak érvényesítését megelőzően legalább öt nappal korábban
köteles értesíteni a beszállítót. A követeléskompenzáció akkor érvényesíthető, ha annak összegszerűségét a beszállító
megalapozottannem vitatta vagy azzal kapcsolatban hibás teljesítés vonatkozásában a beszállító megalapozottankifogást
nem emelt. Követeléskompenzáció érvényesítése esetén annak tényéről az érvényesítés napjától számított tizenöt napon
belül a kereskedő köteles értesíteni a beszállítót. A beszállító számlakiállítása az átvételt követően nem korlátozható,
feltételhez nem köthető. A hibás számlát a kereskedőnek a kézhezvételtől számított öt napon belül kell visszaküldenie a
beszállítónak.



(2c) Amennyiben a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, a
kereskedő a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamat megfizetésére köteles. A szerződésnek tartalmaznia kell a
kereskedő részéről a termék ellenértékére, valamint annak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamatára vonatko
a pénzforgalmi szolgáltatónak adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot,
arra az esetre, ha a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor.



Üzletszabályzattal kapcsolatos vélelmezett jogsértés: 9. § A mezőgazdaságiigazgatási szerv eltilthatja a kereskedőt a
3. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatban szereplő rendelkezés alkalmazásától, amennyiben az nem egyértelmű
megfogalmazású,a szolgáltatás, illetve ellenszolgáltatás nincs pontosan meghatározva vagy a kereskedő által felszámított
díj nem költségarányos.



A vélelmezett tisztességtelen forgalmazói magatartás szöveges indokolása, egyéb az üggyel kapcsolatos
tájékoztatása:

A bejelentés megalapozottságát alátámasztó dokumentumok (mellékletek fénymásolatban):

A vélelmezett jogsértő forgalmazói magatartás mettől meddig tartott:
kezdőnap
év
hónap
nap
utolsó nap
év
hónap
nap
Van-e tudomása az e törvényben szereplő tilalom megkerülésére irányuló szerződési
kitételről?
Igen
Nem
'Igen' válasz megjelölése esetén indoklás, hogy milyen tisztességtelen forgalmazói magatartást
érint:




Amennyiben ismert a vélelmezett jogsértő gazdasági súlya: :
nettó árbevétel (MdFt / bázis év):
piaci részesedése (%):
A vélelmezett jogsértéssel okozott hátrány leírása:
Jelen bejelentésével párhuzamosan indított-e eljárást a Gazdasági Versenyhivatalnál is?
Igen
Nem




'Igen' válasz megjelölése esetén annak ügyszáma:
A bejelentés helye:
A bejelentés dátuma:év
hónap
nap
A bejelentő aláírása:
2. oldal

