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Összegző jelentés

egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/2922.) 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 –  2018.  november  8-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 2018. november 8-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló
T/2922. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/2922/2. 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:
Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Szolgtv.: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/2922/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Fgytv. 2. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A fogyasztóvédelemről 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 tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes  személy,  aki  árut  vesz,  rendel,  kap,  használ,  igénybe vesz vagy az  áruval
kapcsolatos  kereskedelmi  kommunikáció,  ajánlat  címzettje.  A békéltető  testületre  vonatkozó
szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK
rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai
parlamenti  és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken
túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében
eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet,
[mikro]mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a
vevő állampolgársága,  lakóhelye  vagy letelepedési  helye  alapján  történő indokolatlan  területi
alapú  tartalomkorlátozással  és  a  megkülönböztetés  egyéb  formáival  szembeni  fellépésről,
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valamint  a  2006/2004/EK  és  az  (EU)  2017/2394  rendelet,  továbbá  a  2009/22/EK  irányelv
módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a
továbbiakban:  (EU)  2018/302  rendelet]  alkalmazásában  fogyasztónak  minősül  a  fentieken
túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/2922/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Szolgtv. 58. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Szolgtv. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény
a)  a  belső  piaci  információs  rendszer  keretében  történő  igazgatási  együttműködésről  és  a
2008/49/EK  bizottsági  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló, 2012.  október  25-i
1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/2922/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Ez a törvény a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési
helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

T/2922/2/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/2922/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

Ez a törvény a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján
történő indokolatlan területi  alapú tartalomkorlátozással  és a megkülönböztetés  egyéb formáival
szembeni  fellépésről,  valamint  a  2006/2004/EK  és  az  (EU)  2017/2394  rendelet,  továbbá  a
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

T/2922/2/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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