
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
(Unfair Trade Practices, UTPs) – 2. felmérés 
eredményei - 2022
Magyarországról beérkezett válaszok értékelése



Áttekintés



Válaszadók száma forgalom szerint
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Válaszadók szektoronkénti eloszlása
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Válaszadók eloszlása szakágazatok szerint

30%

28%

25%

10%

7%

Gabonafélék

Egyéb

Gyümölcsök és zöldségek

Tejtermékek

Hús



Tapasztalatok – 1.rész



Az irányelv ismertsége az agrár-élelmiszerlánc egyes 
szakaszaiban
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Az irányelv ismertsége az agrár-élelmiszerlánc egyes 
szakágazataiban
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Területek, ahol az UTP-ket alkalmazó vevők tevékenykednek
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Az irányelv ismertsége az agrár-élelmiszerlánc egyes 
szakágazataiban
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Tapasztalatok – 2.rész



UTP-k előfordulásának gyakorisága az elmúlt 3 évben
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30 napon túli fizetés romlandó mezőgazdasági és élalmiszeripari termékek…

60 napon túli fizetés romlandó mezőgazdasági és élalmiszeripari termékek…

A romlandó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek rövid (30 napnál…

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek (a vevő telephelyén…

Egyoldalú szerződésmódosítások a vevő részéről.

A vevő által kért olyan kifizetések, amelyek nem kapcsolódnak a szállító…

Kereskedelmi retorzió a vevő részéről

A vevő az eladatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket fizetés…

Egyéb gyakorlatok

A vevői panaszok kivizsgálásának költségeinek kifizetése, amelyet a vevő…

A vevő megköveteli, hogy a szállító viselje a promóció részét képező…

A vevő megtagadja a szállítási megállapodás írásbeli megerősítésének…

A szállító üzleti titkaival való visszaélés a vevő részéről

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a mezőgazdasági és…

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a reklámért, annak ellenére,…

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a marketingért, annak ellenére,…

A vevő megköveteli a szállítótól, hogy fizesse ki a vevő személyzetét, a…

A szokásos tranzakciók <20%-a A szokásos tranzakciók 20-39%-a A szokásos tranzakciók 40-59%-a A szokásos tranzakciók 60-79%-a A szokásos tranzakciók ≥80%-a



UTP-k előfordulásának gyakorisága a tavalyi évben
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30 napon túli fizetés romlandó mezőgazdasági és élalmiszeripari termékek…

60 napon túli fizetés romlandó mezőgazdasági és élalmiszeripari termékek…

A romlandó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek rövid (30 napnál…

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek (a vevő telephelyén…

Egyoldalú szerződésmódosítások a vevő részéről.

A vevő által kért olyan kifizetések, amelyek nem kapcsolódnak a szállító…

Kereskedelmi retorzió a vevő részéről

A vevő az eladatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket fizetés nélkül…

Egyéb gyakorlatok

A vevői panaszok kivizsgálásának költségeinek kifizetése, amelyet a vevő…

A vevő megköveteli, hogy a szállító viselje a promóció részét képező…

A vevő megtagadja a szállítási megállapodás írásbeli megerősítésének…

A szállító üzleti titkaival való visszaélés a vevő részéről

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a mezőgazdasági és élelmiszeripari…

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a reklámért, annak ellenére, hogy…

A vevő megköveteli, hogy a szállító fizessen a marketingért, annak ellenére,…

A vevő megköveteli a szállítótól, hogy fizesse ki a vevő személyzetét, a szállító…

A szokásos tranzakciók <20%-a A szokásos tranzakciók 20-39%-a A szokásos tranzakciók 40-59%-a A szokásos tranzakciók 60-79%-a A szokásos tranzakciók ≥80%-a



UTP-k kezelése



Milyen szervezeteknél kezdeményezte az UTP-k kezelését?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vevő(k)

Egyesület(ek), amely(ek)hez tartozom

Magán vitarendezési szerv(ek)

Végrahejtó hatóság(ok), beleértve a bíróság(ok)at is

Egyéb

Soha Az esetek <20%-ban fordult elő
Az esetek 20-39%-ban fordult elő Az esetek 40-59%-ban fordult elő
Az esetek 60-79%-ban fordult elő Az esetek ≥80%-ban fordult elő



Mi okozza az UTP-k kezelésének elmaradását?
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