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Módosító javasla t
Lezsák Sándor,
az Országgyű lés elnökének feladatait ellátó alelnökének

HELYBEN

Tisztelt Alelnök Úr !

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

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

alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

1 . a törvényjavaslat 27 . módosítását az alábbiak szerint javasoljuk :

Az Fgytv . 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„47. (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A . (1)-(3)
bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges
körülményeinek — így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a
jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny —
figyelembevételével,	 valamint a fokozatosság és az arányosság követelményének szem előtt
tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg :
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b)megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását ,
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást ,
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az ár u
forgalmazását, illetve értékesítését,
e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalombó l
való kivonását vagy visszahívását ,
fj elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termé k
megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ,
g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett
üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségéne k
védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében
szükséges,
h) a 16/A. (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsérté s
megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a
dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértés e
esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap id őtartamra
történő ideiglenes bezárását,



i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki . Jogsértő magatartás ismétel t
tanúsításának minősül, ha a vállalkozó ugyanazon fogyasztó tekintetében ugyanazt a
jogsértést ismételten elköveti .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja - határidő
tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsérté s
megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse .
(3) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértés e
esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg.
(4)Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintet t
fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsért ő magatartás kiterjedtsége, valamint a
jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg .
(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyet t
hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsért ő
magatartással, és magatartását a hatósági szerz ődésben meghatározott módon hozz a
összhangba a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezésekkel .
(7) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a
fogyasztóvédelmi hatósággal hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben
megállapított teljesítési határidőn belül azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése
érdekében a szerződés megkötésére sor került.
(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g), illetve h) pontja szerinti
jogkövetkezmény megállapításáról szóló döntését közli a vállalkozásról, illetve az üzletről
nyilvántartást vezető kereskedelmi hatósággal .
(9) A hatósági ellenőrzés, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a vállalkozá s
köteles közölni a tevékenységével kapcsolatos — az ellen őrzés lefolytatásához, illetve az
érdemi döntéshez szükséges — adatokat a nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában szereplő
adatok kivételével . Ha a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására a vállalkozás az adatokat nem
közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szemben eljárási bírság kiszabásának van helye .
(10) A fogyasztóvédelmi hatóság — jegyzőkönyv felvétele mellett — jogosult minta és
ellenminta vételére a termék biztonságosságának, min őségének vagy összetételének vizsgálata
céljából . A minta költségét is tartalmazó mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi vagy a z
egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.
(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsértésért felel ős vállalkozás viseli, ha a
minta az elő írt követelményeknek nem felel meg .
(12)A (10) bekezdésben foglalt laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzéséne k
időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be .
(13) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgáltatás tekintetében próbavásárlás t
végezhet .
(14) A fogyasztóvédelmi hatóság a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletb ől
eredő feladatainak teljesítése során, az Fgytv . 45/A (1)-(3) bekezdésében meghatározott
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének alapos gyanúja esetén jogosult a hatóság i
eljárás megindítása előtt a jogsértő vállalkozást előzetesen, határidő tűzésével felhívni a
hibák, hiányosságok megszüntetésére . Amennyiben a vállalkozás a felhívásban foglaltakat a
fogyasztóvédelmi hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem teljesíti, a
fogyasztóvédelmi hatóság lefolytatja az e törvény szerinti fogyasztóvédelmi eljárást ."



INDOKOLÁS

Pontosító jellegű javaslat . Egyértelművé teszi, hogy a jogsértő magatartás ismételt
tanúsításáról abban az esetben lehet szó, ha a vállalkozás ugyanazon fogyaszt ó
vonatkozásában ismétli meg ugyanazt a jogsértő magatartást. A javaslat a jogsértő magatartás
ismételt tanúsítását elkülöníti attól az esett ől, amikor a vállalkozás egy jogsértést valósít meg ,
de az több fogyasztót is érint.

Budapest, 2012. április !t?' '

Simon Gábor
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