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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Egészségügyi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, valamint Mezőgazdasági bizottsága 
megvitatta a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) módosításáról 
szóló, T/8247. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8247/1, 
6-27. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  



 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. §-át új (1) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(1) Az Fgytv. 2. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában:/ 
 

„e) Fogyasztó: az a természetes személy, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység 
körén kívül – árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, 
továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Molnár Albert és Warvasovszky Tihamér képviselők a törvényjavaslat 5. §-ának 
új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén az 
5. § eredeti szövege (1) bekezdésre változik): 
 
 "(2) A Fgytv. 6. §-a a következő k) ponttal egészül ki: 
 
 /Az e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni kell, ha a gazdálkodó 
szervezet/ 
 

„k) az üzletét működési engedély nélkül üzemelteti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja



 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Molnár Albert és Warvasovszky Tihamér képviselők a törvényjavaslat 5. §-ának 
új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén az 
5. § eredeti szövege (1) bekezdésre változik): 
 
 "(2) A Fgytv. 6. §-a a következő k) ponttal egészül ki: 
 
 /Az e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni kell, ha a gazdálkodó 
szervezet/ 
 

„k) hamis árujelzővel ellátott árut hoz forgalomba.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők a törvényjavaslat 
6. §-ában az Fgytv. 9. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

/6. § Az Fgytv. 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "Az áru akkor hozható fogyasztói forgalomba, ha a csomagolásán vagy másutt, de az 
árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén jól olvashatóan[, közérthetően] és egyértelműen 
tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához és a hatósági ellenőrzéshez szükséges, a 10. §-ban 
meghatározott adatokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
 
 



5.  Lezsák Sándor, Balogh László és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 6. 
§-ában az Fgytv. 9. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

/6. § Az Fgytv. 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "Az áru akkor hozható fogyasztói forgalomba, ha a csomagolásán vagy másutt, de az 
árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén jól olvashatóan, legalább 5 pontos méretű 
betűkkel írva - közérthetően és egyértelműen tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához és a 
hatósági ellenőrzéshez szükséges, a 10. §-ban meghatározott adatokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Podolák György, Molnár Albert, Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István 
képviselők a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 "7. § [(1) Az Fgytv. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 [Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru] 
 
 „c) származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági 
Térségből származik." 
 
 (2) Az Fgytv. 10. §-a (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(2) Az áru jellegétől és rendeltetésétől függően a címkének az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – tartalmaznia kell az 
áru 
 
 a) méreteit, nettó mennyiségét az árura jellemző mértékegységben vagy 
darabszámban, 
 
 b) előállításához felhasznált összetevőket (mennyiségi összetételét, a felhasznált 
anyagok arányát), 
 
 c) rendeltetésszerű használhatóságának vagy minőségmegőrzésének várható 
időtartamát, 
 
 d) alapvető műszaki jellemzőit, 
 
 e) energiafelhasználásának ismérveit, 
 
 f) a külön jogszabályban meghatározott módon tanúsított környezet-, illetve 
természetkímélő jellegét (a felhasznált anyagok, az előállítás módja, a használat és a 



hulladékká válás tekintetében), a külön jogszabályban meghatározott környezetre és 
természetre ható veszélyesség jellegét (a felhasznált anyagok, az előállítás módja, a 
használat és a hulladékká válás tekintetében), illetve a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és külön jogszabályok alapján fennálló 
környezetterhelési díj, továbbá termékdíj fizetési kötelezettséget, 
 
 g) megfelelőségi jelölését. 
 
 (3) Ha az áru jellege indokolja, a címkének megfelelő tájékoztatást kell 
tartalmaznia az áru rendeltetésszerű használatával együtt járó, az áru előrelátható 
használati ideje alatt fennálló, valamint hulladékká válásakor jelentkező veszélyességi 
tényezőről úgy, hogy a fogyasztó a veszélyt képes legyen felmérni és megtenni az 
elhárításához szükséges intézkedéseket.” 
 
 (3) Az Fgytv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat magyar nyelven is meg kell jeleníteni.”] 
 
 Az Fgytv. 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § (1) Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru 
 
 a) pontos megnevezését, amelyet védjegy vagy fantázianév nem helyettesíthet; 
 
 b) gyártójának vagy forgalmazójának nevét azonosításra alkalmas módon; 
 
 c) származási helyének megjelölését, az Európai Unió tagállamából származó termék 
esetén megengedett származási hely az Európai Unió megjelölés is. 
 
 (2) Ha az áru jellege indokolja, a címkének – külön jogszabályban meghatározottak 
szerint – megfelelő tájékoztatást kell tartalmaznia az áru környezet-, illetve természetkímélő 
jellegéről, valamint a rendeltetésszerű használatával együtt járó, az áru előrelátható használati 
ideje alatt fennálló, valamint hulladékká válásakor jelentkező veszélyességi tényezőről úgy, 
hogy a fogyasztó a veszélyt képes legyen felmérni és megtenni az elhárításához szükséges 
intézkedéseket. 
 

(3) A címke tartalma megjeleníthető szöveggel, számmal, képpel, ábrával, jellel és 
jelöléssel úgy, hogy az megfeleljen az (1)-(2) bekezdésekben foglaltaknak.”" 
 

T/8247/26/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 



 
7.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének az 

elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "7. § [(1) Az Fgytv. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru/ 
 
 „c) származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági 
Térségből származik.„]" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Molnár Albert és Warvasovszky Tihamér képviselők a törvényjavaslat 7. § (1) 
bekezdésében az Fgytv. 10. § (1) bekezdése c) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 

/(1) Az Fgytv. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru// 
 
 "c) származási helyének (ország) megjelölését, [ha az áru nem az Európai Gazdasági 
Térségből származik] az Európai Unió tagállamából származó áru esetén származási 
helyként az Európai Unió megjelölés is feltüntethető." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
 

9.  Podolák György, Molnár Albert, Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István 
képviselők a törvényjavaslat 8. §-ában az Fgytv. 11. §-ának a következő módosítását 
javasolják: 
 



/Az Fgytv. 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "11. § [A 9 -10. §-ban foglaltakat külön törvény eltérő rendelkezése hiányában kell 
alkalmazni.] Az egyes árufajták jellegétől és rendeltetésétől függően az áru címkéjének 
tartalmára és megjelenítési formájára jogszabály további részletes előírásokat is 
meghatározhat." 
 

T/8247/26/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/26/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Lezsák Sándor, Balogh László és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 9. 
§-ában az Fgytv. 18. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/9. § Az Fgytv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A békéltető testületet az azonos területen működő Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség helyi szerve, a kereskedelmi és iparkamara, és agrárkamara közösen 
működteti." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 9. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 9. § eredeti 
szövege (1) bekezdésre változik): 
 
 "(2) Az Fgytv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A békéltető testületek megyénként, Megyei (Fővárosi) Fogyasztóvédelmi Békéltető 
Testület elnevezéssel működnek, de a különböző területen működő területi gazdasági kamarák 
a békéltető testületet közösen is működtethetik.”" 

 
Indokolás: Lásd a T/8247/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja



 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 9. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 9. § eredeti 
szövege (1) bekezdésre változik): 
 
 "(2) Az Fgytv. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(6) A békéltető testület működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a költségvetési 
törvény határozza meg. A békéltető testület működéséhez szükséges infrastruktúrát, 
eszközöket a területi gazdasági kamarák biztosítják, a kamarák és az állam között kötött 
feltételeknek megfelelően, a békéltető testület elnökének jóváhagyásával.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Fgytv. 21. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § Az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(3) A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista tartalmazza a tagok nevét, szakmai 
ismeretük és a jelölő szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekből nyilvános adatok. 
Az elnök a testületi tagok listáját megküldi a békéltető testület működési feltételeit biztosító 
kamarának, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, a területi fogyasztóvédelmi 
felügyelőségnek, továbbá kérésre a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezeteknek, valamint a helyi önkormányzatoknak." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 

14.  Varju László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Fgytv. 21. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 



/11. § Az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 

 
 "(4) Az elnököt – [a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatójának javaslatára – 
a miniszter bízza meg a testületi tagok közül.] a testületi tagok közül – a testület választja. 
Az így kialakult javaslat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatója elé kerül, aki a 
miniszterhez a megbízást előterjeszti. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában az 
Fgytv. 21. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /11. § Az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(4) Az elnököt – a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatójának javaslatára, a 
testületi tagok véleményének ismeretében – a miniszter bízza meg a testületi tagok közül. Az 
elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Varju László képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában az Fgytv. 22. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/12. § Az Fgytv. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Békéltető testületi tag az lehet, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és annak 
megfelelő, legalább [kétéves] hároméves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
17.  Varju László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Fgytv. 28. § (5) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 



/14. § Az Fgytv. 28. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 

 
 "(5) Ha a kérelem nem felel meg a (3)-(4) bekezdésben foglaltaknak, a békéltető testület 
elnöke a [kérelmet a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek 
visszaküldi] kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

18.  Lezsák Sándor, Balogh László és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 
14. §-ában az Fgytv. 28. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/14. § Az Fgytv. 28. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 

 
 "(5) Ha a kérelem nem felel meg a (3)-(4) bekezdésben foglaltaknak, a békéltető testület 
elnöke a kérelmet a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek 15 napon belül 
visszaküldi." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 16. §-ának új (1) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 16. § eredeti szövege (2) 
bekezdésre változik): 
 
 "16. § (1) Az Fgytv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított három munkanapon 
belül megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A 
testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a kérelmező egyidejű 
értesítésével – a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul 
megküldi.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
20.  Lezsák Sándor, Balogh László és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 

17. §-ában az Fgytv. 31. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 



 
/17. § Az Fgytv. 31. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
 "(6) A tanács az eljárást az eljárás megindulását követő hatvan napon belül 
határozathozatallal befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 
harminc nappal meghosszabbíthatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának új (1) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege (2) 
bekezdésre változik): 
 
 "19. § (1) Az Fgytv. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, az (5) 
bekezdésben meghatározott értesítést a békéltető testület továbbítja a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, amely – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – köteles 
a vizsgált panaszt és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 19. §-ának új 
(1) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § 
eredeti szövege (2) bekezdésre változik): 
 
 "19. § (1) Az Fgytv. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető 
testületet működtető kamara, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség – a 
fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a vizsgált panaszt és az eljárás eredményét 
nyilvánosságra hozza.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
23.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők a 

törvényjavaslat 20. §-ában az Fgytv. 37. §-ának a következő módosítását javasolják: 



 
/20. § Az Fgytv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
 "37. § A békéltető testület az eljárására vonatkozó részletes szabályokat a törvény 
keretei között szabadon állapíthatja meg. Az országos gazdasági kamarák az egységes 
gyakorlat kialakítása érdekében a testületi elnökök illetve, a fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó társadalmi szervezetek véleményének figyelembevételével [- a testületi elnökök 
véleményének figyelembevételével -] eljárási szabályzatot készíthetnek, melyet az 
igazságügy-miniszter hagy jóvá." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 22. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"[22. § Az Fgytv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „53. § Az egészségügyi szolgáltatásokról, a gyógyszerek, a külön jogszabályban 
meghatározott tilalmazott készítmények, továbbá a gyógyászati segédeszközök, 
orvostechnikai termékek forgalmazásáról külön jogszabály rendelkezik.”]" 
 

T/8247/27/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 27. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

- a Környezetvédelmi biz. 
- a Mezőgazdasági biz. 
 
- Az Előterjesztő képviselője később foglal állást

 
 
 

25.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában az Fgytv. 55. § (1) 
bekezdésének új l) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /23. § Az Fgytv. 55. §-ának (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a Kormány, hogy// 
 
 
 



 "k) a határon átnyúló fogyasztói panaszok tekintetében a fogyasztó 
igényérvényesítésének előmozdítása, valamint az ilyen jogviták peren kívüli elintézését 
elősegítő alternatív vitarendezési fórumok európai hálózatában való részvételre, 
 
 l) a távollévők között létrejött pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szerződésekre" 
 
 /vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza./ 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.  Gőgös Zoltán és Pásztohy András képviselők a törvényjavaslat 25. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "25. § (1) Az Fgytv. a következő 56/A. §-sal egészül ki: 
 
 [„56/A. § (1) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy a 
kizárólag használati és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk körét 
rendelettel meghatározza.”] 
 
 „56/A. § Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a 
gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a dohánytermékek előállításának, 
forgalmazásának és ellenőrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó 
feltételeit.” 
 
 (2) Az Fgytv. a következő 56/B. §-sal egészül ki: 
 

„56/B. § Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy a kizárólag 
használati és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk körét rendelettel 
meghatározza.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 



27.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fgytv. 2. §-ának g) pontja, 6. §-ának j) 
pontja, 18. §-ának (4) bekezdése, 19. §-ának (2) bekezdése, 31. §-ának (3) bekezdése, 53. §-a, 
valamint 55. §-ának i) pontja, hatályát veszti." 
 

T/8247/27/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

- a Környezetvédelmi biz. 
- a Mezőgazdasági biz. 
 
- Az Előterjesztő képviselője később foglal állást 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. március 4. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 


