
A TISZTESSÉGTELEN FORGALMAZÓI
MAGATARTÁS SZABÁLYAI 
VESZÉLYHELYZETBEN

Jogszabályi háttér:

• A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (Tfmtv.)

• A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási 
tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 180/2020 (V. 4.) Korm. rendelet

A törvény célja: 

A kereskedelmi gyakorlatok szabályozása a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tekintetében 
azért, hogy az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása mellett a beszállító és a kereskedelmi 
csoportok között 
• Kiegyensúlyozott alkupozíciót biztosítson. 
• Etikus üzleti magatartási normák érvényesüljenek. 
• A kölcsönös bizalom erősítése. 
• Fogyasztói bizalom erősítése.

A törvény hatálya:

Személyi hatály

• Megalapozza a kereskedő, vagy 
a beszállító magyarországi székhelye, 
telephelye, fióktelepe. 

• A vizsgálat más érintett szereplőkre 
is kiterjeszthető (kapcsolódó vizsgálatok). 

• A vizsgálat lefolytatható, ha az egyik fél 
a törvény hatálya alá tartozik. 

Tárgyi hatály

• A vizsgálat lefolytatható, 
• ha a felek közötti üzleti kapcsolat 

mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek vonatkozásában forgalmazói 
magatartást testesít meg, 

• ha a felek közötti üzleti kapcsolat 
a jelen törvényi, illetve hatóság által előírt 
kötelezettségekre vonatkozik.

Tiltott gyakorlatok:

A törvény az előzőekben rögzített célok elérése érdekében meghatározza azokat a kereskedelmi maga-
tartásokat, amelyeket tilalmaz (összesen 35 magatartást):

• Tilos a tisztességtelen forgalmazói magatartás. 
• Egyoldalúan előnyös szerződési feltételek (13 pont) 
• Utólagos költségek felszámítása, áthárítása nem igazolható módon 

(5 pont, pl. szolgáltatás, bónusz) 
• Elszámolás hiánya a beszállítóval (9 pont, pl. akciós értékesítés, fizetési határidő, kompenzáció) 
• Egyéb tiltott magatartások (3 pont, pl. beszerzési ár alatti értékesítés, diszkriminatív árképzés) 
• Üzletszabályzatban leírtaktól való eltérés (5 pont) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900095.tv
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20098.pdf


A 180/2020 (V. 4.) Korm. rendelet 7/B. paragrafusában foglaltak értelmében tisztességtelen forgalmazói 
magatartásnak minősül, ha a kereskedő a beszerzési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan 
csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő 
a beszállítót fenyegeti

• a szerződéses kapcsolat megszüntetésével, 
• terméke rendelésének lemondásával, 
• a  rendelésállomány csökkentésével, 
• eladásösztönző tevékenységek (pl. akciók és promóciók) lemondásával,
• bármilyen, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel.

A módosításnak köszönhetően, ha a beszállító bejelentése alapján került sor a jogsértés miatti eljárás 
megindítására, akkor a kereskedő köteles igazolni, hogy a beszerzési ár csökkentésére nem az előbb 
leírtak alapján került sor.

Jogsértés bejelentése:

Adatlap a tisztességtelen forgalmazói magatartás bejelentéséhez

Kitölthető adatlap a tisztességtelen forgalmazói magatartás bejelentéséhez

Kivizsgálás:
A hatósági ellenőrzéseket a Nébih Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság szakemberei 
végzik, melynek során kivizsgálják a bejelentéseket, illetve kiemelt célvizsgálatot folytatnak.

További információk:
NAK jogszabály összefoglaló 

Tisztességtelen forgalmazói magatartás tájékoztató oldal (Nébih) 

file:/Users/nizakjulia/Documents/tajekoztato/bejelento_adatlap_2014.pdf
file:/Users/nizakjulia/Documents/tajekoztato/bejelento_adatlap_2014.xls
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/jogszabalyok/235-jogszabalyi-osszefoglalo/101865-a-tisztessegtelen-forgalmazoi-magatartas-szabalyai-veszelyhelyzetben
https://portal.nebih.gov.hu/-/tisztessegtelen-forgalmazoi-magatartas

