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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 törvényjavaslathoz benyújtott T/8247/29-41. számú 
kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 

I. 
 
 

1.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Molnár Albert és 
Warvasovszky Tihamér képviselők T/8247/14. számú módosító indítványához (T/8247/28. 
számú ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében az Fgytv. 10. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) Az Fgytv. 10. §-a (1) bekezdésének [c) pontja] helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „(1) [[]Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru[]] 
 
 
 a) azonosítására alkalmas megnevezését, amelyet védjegy vagy fantázianév nem 
helyettesíthet; 
 
 



 b) gyártójának vagy forgalmazójának nevét azonosításra alkalmas módon; 
 

c) származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségből 
származik.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/33. 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

 
 
 

2.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében az Fgytv. 
10. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) Az Fgytv. 10. §-a (1) bekezdésének [c) pontja] helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „(1) [[]Az áru címkéjének tartalmaznia kell az áru[]] 
 
 a) azonosítására alkalmas megnevezését, amelyet védjegy vagy fantázianév nem 
helyettesíthet; 
 
 b) gyártójának vagy forgalmazójának nevét és címét azonosításra alkalmas módon; 
 

c) származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségből 
származik.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Podolák György, 
Molnár Albert, Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István képviselők T/8247/26/1. számú 
módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) 
bekezdésében az Fgytv. 10. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják: 
 
 "(2) Az Fgytv. 10. §-a [(2)-](3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés[ek] 
lép[nek]: 
 
 
 „[(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." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  A Gazdasági bizottság - kapcsolódva Podolák György, Molnár Albert, 
Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István képviselők T/8247/26/1. számú módosító 
indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében 
az Fgytv. 10. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják: 
 
 "(2) Az Fgytv. 10. §-a [(2)-](3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés[ek] 
lép[nek]: 
 
 „[(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." 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány megegyezik a T/8247/31. számú módosító javaslattal (az ajánlás előző 
pontja), de összefüggése miatt önállóan szerepel. 

 

T/8247/39/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/39/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

5.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Podolák György, 
Molnár Albert, Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István képviselők T/8247/26/1. számú 
módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) 
bekezdésében az Fgytv. 10. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Fgytv. 10. §-a (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/32. 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

 
 

6.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Podolák György, 
Molnár Albert, Warvasovszky Tihamér és dr. Józsa István képviselők T/8247/26/2. számú 
módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ában az 
Fgytv. 11. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

/8. § 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, a 9-10. § rendelkezéseivel összhangban 
további részletes előírásokat is meghatározhat." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

7.  Ivanics István és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva dr. Kovács Zoltán 
képviselő T/8247/10. számú módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 13. pontja) - 
a törvényjavaslat 11. §-ában az Fgytv. 21. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /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, kérésre a területi fogyasztóvédelmi 
felügyelőségnek, [továbbá kérésre] és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezeteknek, valamint a helyi önkormányzatoknak." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Varju László 
képviselő T/8247/13. számú módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 14. pontja) - 
a törvényjavaslat 11. §-ában az Fgytv. 21. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 



 
/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, továbbá kérésre a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezeteknek, valamint a helyi önkormányzatoknak." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

9.  A Gazdasági bizottság 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 miniszter bízza meg a testületi tagok közül.] – a testületi tagok közül – a békéltető testület 
választja meg. A választás eredményét a békéltető testület megküldi a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség főigazgatójának. Ha az elnök testületi tagsági megbízatásának megszűnését 
követő hatvan napon belül a békéltető testület nem választ elnököt, az új elnököt – a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatójának javaslatára – a miniszter bízza meg a 
testületi tagok közül. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva a T/8247/7. számú módosító indítványához 
(T/8247/28. számú ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 19. §-ának új (1) bekezdéssel 
történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 19. § eredeti szövege 
(2) bekezdésre változik): 
 
 "(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, és a békéltető testületet működtető kamarának, amely – a 
fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult, illetve ha az ajánlásban foglaltak a békéltető 
testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, a területileg illetékes 



fogyasztóvédelmi felügyelőség köteles a vizsgált panaszt és az eljárás eredményét 
nyilvánosságra hozni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva Podolák György, 
Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők T/8247/25. számú módosító indítványához 
(T/8247/28. számú ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat 20. §-ában az Fgytv. 37. §-ának a 
következő kiegészítését 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 fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezetek szövetségének és a testületi elnökök véleményének figyelembevételével - eljárási 
szabályzatot készíthetnek, melyet az igazságügy-miniszter hagy jóvá." 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva az Egészségügyi bizottság 
T/8247/27/1. számú módosító indítványához (T/8247/28. számú ajánlás 24. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. §-ában az Fgytv. 53. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /22. § Az Fgytv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "53. § Az egészségügyi szolgáltatásokról, a gyógyszerek, a külön jogszabályban 
meghatározott tilalmazott készítmények, [továbbá] illetve a gyógyászati segédeszközök, 
orvostechnikai termékek forgalmazásáról külön jogszabály rendelkezik." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi bizottság ülésén egyetért, 
a Gazdasági és a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet



 
 

13.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 22. §-ában az Fgytv. 53. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /22. § Az Fgytv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "53. § [Az egészségügyi szolgáltatásokról, a] A gyógyszerek[, a külön jogszabályban 
meghatározott tilalmazott készítmények, továbbá a gyógyászati segédeszközök, 
orvostechnikai termékek] forgalmazásáról külön jogszabály rendelkezik." 
 

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

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/37/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 25.-ának a következő módosítását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "25. § [(1)] Az Fgytv. a következő 56/A. §-sal egészül ki: 
 
 „56/A. § (1) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, 
hogy a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben a gyógyászati segédeszközök és 
az orvostechnikai termékek fogyasztói forgalmazásának ellenőrzésére és az ellenőrzésben 
való szakhatósági közreműködésre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben 
meghatározza. 
 
 (2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a 
gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszterrel egyetértésben a dohánytermékek előállításának, forgalmazásának és 
ellenőrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó feltételeit rendeletben 
meghatározza. 
 

(3) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy a kizárólag használati 
és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk körét rendelettel meghatározza.”" 
 

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

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/37/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 



- Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

15.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdésének a következő 
kiegészítését javasolja: 
 
 "(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fgytv. 2. §-ának g) pontja, 6. §-ának j) 
pontja, 10. §-ának (2) bekezdése, 18. §-ának (4) bekezdése, 19. §-ának (2) bekezdése, 31. §-
ának (3) bekezdése, valamint 55. §-ának i) pontja, hatályát veszti." 
 

T/8247/39/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/8247/39/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 

II. 
 

A Gazdasági bizottság 2004. március 17-én megtárgyalta a T/8247/28. számú ajánlás 24. 
és 27. pontjaiban foglalt módosító javaslatokat és a következő döntést hozta: egyharmada sem 
támogatja, a Kormány döntése: nem ért egyet. 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. március 17. 
 
 
 
 

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 

 


