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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A tisztességtelen  piaci  magatartás  és  a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes
törvényi  rendelkezések  módosításáról szóló  T/17570.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Tpvt. 67. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

47. §

A Tpvt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10)  A vizsgálatot  elrendelő  végzésben  meg  kell  jelölni  [azt  ]a  [magatartást  és  időszakot,
amelynek tárgyában]versenyfelügyeleti eljárás tárgyát, ideértve – a  [versenyfelügyeleti eljárás
megindul](2) bekezdés szerinti esetben – a vizsgált időszakot is.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Tpvt. 85. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §



A Tpvt. XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti perben  [az érintett közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes
törvényszék ]a Fővárosi Törvényszék jár el.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

83. §

Az Fttv.
b) 26. § (1) bekezdésében a „hivatalból vizsgálatot rendel el” szövegrész helyébe a „vizsgálatot
rendel el” szöveg, a „tevékenység, magatartás vagy állapot” szövegrész helyébe a „magatartás”
szöveg,

lép.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 4.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 39. § - Tpvt. 63/A. § (1) bekezdés …§ [(4)vagy ](4) vagy (5) …

2. 50. § - Tpvt. 72. § (1) bekezdés b) pont …§ [(3)vagy ](3) vagy (4) …

3. 79. § 14. pont …helyébe [az]a „67…

Indokolás

1. A javaslat olyan módon pontosítja a vizsgálatot elrendelő végzés tartalmára vonatkozó, a Tpvt. új
67.  §  (10)  bekezdésében  meghatározott  követelményrendszert,  hogy  az  a  Tpvt.  67.  §  (2)–(9)
bekezdésében foglalt valamennyi vizsgálat elrendelési eset tekintetében alkalmazható legyen.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. A javaslat igazodik a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) rendszeréhez,
amely a vidéki törvényszékekről elveszi a közigazgatási peres eljárást, a közigazgatási ítélkezést. A
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Kp. 13. § (11) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság határozatával szembeni
fellebbezés elbírálására a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A vidéki törvényszékeken
így a jövőben nem lesz szükség közigazgatási bírákra, így a kijelölésükre sem. Mivel a Tpvt. 85. §-a
kifejezetten közigazgatási pert szabályoz, abban közigazgatási bíróra és szemléletre van szükség. A
Kp. hangsúlyos célja volt az ügytípusok és velük együtt a szakértelem koncentrálása. A módosító
javaslat  ehhez igazítja  az érintett  illetékességi  szabályt,  a  versenyjog közigazgatási  vetületeinek
minden  elemét  a  Fővárosi  Törvényszékhez  telepítve,  előmozdítandó  a  versenyjogi  tudás
összpontosítását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. A javaslat a törvényjavaslat 47. §-ával a Tpvt. 67. § (2) bekezdésében követett, a kapcsolódó
indokolásban is  kifejtett  azon megoldást  vezeti  át  az  Fttv.  szövegén is,  amely terminológiailag
egységessé  teszi  a  szabályozást  abból  a  szempontból,  hogy  a  versenyfelügyeleti  eljárásban
„magatartás” vizsgálata történik, amely magában foglalja a tevékenységet, a mulasztást és az állapot
előidézését, illetve fenntartását is. Az érintett rendelkezés normatartalma érdemben nem változik.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.
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