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Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Gazdasági bizottság — a HHSZ 45 . § (5) bekezdése alapján — a tisztességtelen piac i
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi LVII . törvény, valamint a

Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefügg ő egyes törvényi rendelkezések
módosításáról szóló T/4644 . számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő .

1 . A bizottság a törvényjavaslat 3. §-ának a következő módosítását javasolja :

3 . A Tpvt. 29/A. §-a a következő (la) és (lb) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az összefonódás engedélyezésére irányuló, 24 . §
szerinti kérelem benyújtásával egyidej űleg[,] vagy igazolási kérelemmel az irányítási jo g
összefonódás engedélyezésére irányuló eljárást befejez ő döntés meghozatala el őtti
gyakorlásának szükségességéről való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül kel l
benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalhoz, egyébként a határidő elmulasztásával szemben
igazolási kérelem el ő terjesztésének nincsen helye . Az igazolási kérelemben meg kell jelölni a
mulasztás okait. Az igazolási kérelem tárgyában hiánypótlásnak, valamint az igazolás i
kérelem tárgyában hozott döntéssel szemben külön jogorvoslatnak nincs helye .

(lb) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben a kérelmezőnek alá kell támasztania az irányítás i
jog összefonódás engedélyezésére irányuló eljárást befejez ő döntés meghozatala elő tt i
gyakorlását szükségessé tevő körülményeket, valamint ezen túl be kell mutatnia az irányítás i
jog eljárást befejező döntés meghozatala el őtti gyakorlásának módját, terjedelmét, és enne k
keretei között az irányítási jog
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a) eszközeit és az azokkal elérni kívánt célt, valamint az eszközöknek a szükségesnek ítélt cé l

elérésére való alkalmasságát ,
b) érintett vállalkozásokra és más vállalkozásokra gyakorolt hatását ,
c) gyakorlásával esetleg megváltozó versenyfeltételek helyreállíthatóságát, az összefonódá s

esetleges versenyre hátrányos hatásainak utólagos kiküszöbölhet őségét . "

2. A bizottság a törvényjavaslat 5 . §-ának a következő módosítását javasolja :

5 . § A Tpvt. 55 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Az iratbetekintési jog – a személyes és védett adatok megismerhetetlenn é
[tételéért, valamint az ilyen módon]tételével kivonatolt iratról való másolat készítéséért –
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható . ”

3. A bizottság a törvényjavaslat 19. §-ának a következő módosítását javasolja :

19. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 . évi XLVI. törvény 76 . §_
a[(1) bekezdés d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép] 	 a következő (10)
bekezdéssel egészül ki :

[(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

„d) határozza meg az élelmiszerlánc felügyeletével összefügg ő bírságok kiszámításának
módját és mértékét ;” ]

„(10) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 . évi XLVI . törvény
módosításáról szóló 2015 . évi XLVI. törvény 15. § a) pontjának hatálybalépését megelőzően
a jelen törvény 10 . § (2)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárá s
lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáró l
szóló törvényben (a továbbiakban : Fttv .) meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott
szabályok szerint azzal, hogy a végs ő fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak
minősül akkor is, ha nem természetes személy . ”

Indokolás

1. Nyelvtani pontosítás .

2. A beiktatandó rendelkezés pontosítása : egyértelművé teszi, hogy a rendelkezés révén az
iratbetekintési jog sem közvetlen, sem közvetett korlátozása nem valósul meg, s a z
iratbetekintési jogukkal élni kívánóknak csak akkor kell a közigazgatási hatósági eljárás
irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilye n
módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetend ő költségtérítésről szóló
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188/2009 . (IX. 10.) Korm. rendelet szerinti költségtérítést megfizetniük, ha a személyes é s
védett adatok megtekinthetetlenné tételével kivonatolt iratról az iratbetekintési jogával él ő
személy részére másolat is készül .

3 . Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008. évi XLVI. törvény (a

továbbiakban: Éltv.) kapcsán rendez hatásköri kérdéseket .

Az Éltv . módosításáról szóló 2015 . évi XLVI. törvény hatályon kívül helyezte az Éltv . 10 .

§ (2)–(4) bekezdését, amelyek előírták, hogy az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott
jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja ,
csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem tévesztheti meg a végső fogyasztót a
törvényben meghatározott tulajdonságok vonatkozásában, valamint rögzítették, hogy a z
élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer nem tulajdoníthat az élelmiszernek
betegség megel őzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetv e
nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását . Ezeket a rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni rendelte az Éltv . az élelmiszerekre vonatkozó reklámokra is . E
rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szemben i
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság
volt jogosult az ott meghatározott szabályok szerint .
Az Éltv. 10. § (2)–(4) bekezdésének helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanács i
rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi
irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanács i
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottság i
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2011 . október 25-i 1169/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet tisztességes tájékoztatási gyakorlatokról szóló 7 . cikkének
(1), (3) és (4) bekezdése lépett, amely hasonló tartalmú el ő írásokat tartalmaz .
Az Éltv. 10 . § (2)–(4) bekezdésének hatályon kívül helyezése kapcsán nem kerül t
rendezésre az a kérdés, hogy mely hatóság jogosult eljárni az Éltv . 10. §-a 2015. május 5 -
ig hatályos rendelkezéseit ezen időpont előtt megsértő vállalkozásokkal szemben .
Minderre tekintettel indokolt, hogy az Éltv . kiegészüljön egy, az Éltv . módosítása el őtt
jogsértő magatartást tanúsított vállalkozásokkal szemben fellép ő hatóságok hatásköré t
rögzítő rendelkezéssel, megteremtve a 2015 . május 5 . előtt a fogyasztókat megtévesztő ,
félrevezető vállalkozások elleni eljárások megfelel ő jogszabályi hátterét.

Budapest, 2015 . május 19 .

Bánki Erik
alelnök
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