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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. §. (1) bekezdése alapján a fogyasztóvédelemről

szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló T/6467. számú törvényjavaslathoz az

alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

1 . a törvényjavaslat 1 . § módosítását az alábbiak szerint javasoljuk :

(1) A fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV. törvény (a továbbiakban : Fgytv.) 2 . § a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában :)

„a) fogyasztó : az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok
érdekében eljáró személy,	 és az egyes lakásszövetkezet, társasház,aki árut vesz, rendel, kap ,
használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánla t
címzettje,”

(2) Az Fgytv . 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában .)

„h) közszolgáltatás : külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtás i
kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott víziközm ű-
szolgáltatás, távhőszolgáltatás, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres
begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatás, kéménysepr ő-
ipari szolgáltatás, elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamos energi a
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerz ődés
vagy hálózathasználati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás, valamint földgáz egyeteme s
szolgáltatásra jogosult felhasználó részére földgázkereskedelmi-szerződés vagy
elosztóhálózat-használati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás, ”

(3) Az Fgytv. 2 . § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :



(E törvény alkalmazásában:)
„n) egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
mértékegységére vonatkozó ár,”

INDOKOLÁS

Ez ugyams azt jelenti, hogy az említett személyek a természetes személyek mellett má r
ugyanúgy igénybe vehetik a békéltető testületek ingyenes és gyors eljárását jogvitái k
megoldása érdekében. Nem engedhető meg ugyanis, hogy az alternatív vitarendezési fórumo k
igénybe vételének lehetőségétő l megfosszák az előbb említett alanyi kört.
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