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Összegző jelentés

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések

módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/17570.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  október  12-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalását 2017. október 12-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

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 benyújtott

T/17570/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény
Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17570/2/1.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17570/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Tpvt. 85. § (3) bekezdés

2



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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17570/2/3.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/17570/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: 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…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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