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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdas{lgi bizottság



Módosítópont sorszáma: 1.

A javaslat érintett rendelkezése: :37 §

Módosítás jellege: módosítús

[ 'Í,..,1' e;- , :, 

[Az Fgyt,. 21. §-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

,,21. § (1) A bé·k£•1tct6 testület elnűkbűl, -- sziikség szerint - clnőkhclycttesből és
tagokhúl (a továbbiakban együtt: békéltctőt testületi tagok} áll.
(2) A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályázat
alapján kerülnek kiválasztásra. Ha a területileg illetékes kamara nem ír ki pályázatot a
kiírás okának fclmcrüléséről számított 8 napon belül, akkor erre az l\'ll..:IK jogosult.
(3) A pályázat érvényes lcz.árását követően az illetékes kamara a pályázatukat, azok
előzetes értékelését követően megküldi az MKIK részére, aki azt véleményezve továhhítja
a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A békéltető testületi tagokat a pályázók
kőzűl a fogyasztúvédelcmért felelős miniszter választja ki, a kiválasztást kővcrőcn a
megbízásukar a területileg illetékes kamarától kapják meg.
( 4) A testületi tagok száma testületenként legalább öt Iő. A pályázat érvényes lezárását
követően a békélterű testületi tagok javasolt legmagasabb számát a területileg illetékes
kamara megküldi az MKIK részere, aki véleményezve továbhítja a fo6'}asztóvédclemért
felelős miniszter részére. A békéltetű testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok
fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt hetőlrőttc.
(5) A békéltető testületi tagok (2) bekezdés szerinti megbfzását kőverően megalakul a
békéltető testület.
(6) A békéltető testület megbízatása három évre szól. A békéltető testületi tagok
megbízatási idejük lejártát követően újra pályázhatnak.
(7) A békéltető testület tagjai tevékenységüket megbízási szerződés keretében látják
cl. A békéltető testület elnöke a tevékenységét az MKIK-val munkaviszony vagy megbízási
szerződés keretében látja cl."]

Az Fgvtv. 21. §-a hclvébe a következö rendelkezés lép:

21, § ( l) A békéltetö testület elnökböL szükség szerint - clnökhelvettcsböl és tauokból
(a továbbiakban euvtitt: béköltetöt testületi tau_ok) áll.

(2) A béköltetö testületi ta£()k_ <1J1.:rül<;tileg illetékes kamara által lcfolvtatott pálvúzati
eljárás alapján kerülnek kiválasztásra. A békéltctö testületi tagokat úgv kell kiválasztani, houy
- a púratlan számú tae kivételével - fele-fele aránvban a fogvasztóí érdekek képviseletét ellútó
egvesületek képviselete. valamint a kamarák - beleértve az al!rárkamara - képviselete biztosított
11::_gvcn. Ha a területileg illetékes kamara nen} ír ki pálvázatot a kiírás okának fclmerülésétöl
szúmított 8 napon belül. akkor erre a f<)l!Vasztóvédelernért fclelös miniszter i<2fill>tllt,



(}) .. A bcérkczöpúl_yá;.atoki'.·n(,kckse s<Jr:111 :1 tcr(iletilcg illctckcs .. karn;in\a ..22. §J !J
h.ckL·zd¢s(·bcJL':~S .. a:25, § L?}(3J hL'kl'!.~Jésébe1Ln1eehmúr~~()tt képcsítc·sí kJ\vcJcl111ényckrL·
tekintettel dLtsz1j;1 ki a hékl;ltctó tcstükt t~1gjajt,k(íl(i11<)::,Jcki11tcttcl arra, hogy az cgyL·d(iJc·ljúrú
lar1úcs fagj ;ínakj O gÚS/S/;tk kcpzctt~L:t:.Cl kclL1s11dcJkoL1ÍC. _tovóbbú húrnm JaL'Ú.h!11úcsICU,éllúhl)
egy U1gj_únak_1·.'-:l}Li.cJkonic kg]Jjvcn vakkénz.cttSL;L'L'Cl. /\ míl}_Ú,1;Jt__()\'._¢11ycs lC/árúsút - és a
ta0S:1e:ra púl\ úzó vcrnc-lyc_h_foll<1zatai11ak c-rtékcic-sL;t ~ kö\ l'!Öcnaz i!Jctc-kcsJan1a1a ~1 b¢k¢lt_ct(l
b,:.cc;t[ilet tagjúyAvúlt sx:c111élyck .. nc-ysor{l1Jovúbbítj:1 a. fogyasz}{),c·cI\.'.l"·1_11(·1:t lc·lel{\s 111inisztl'r

(4} 1\ t<:_::,Hils'tí tag()k s;:úi11aJcstüietenkl;nLJL'J:'J1.l{tb_h iiLl.'ií. 1\ terül c1 i lc'-'.ilkt£hcs_k51m;11a
(1 hc·kc-lte11í. testület tagj;1i11ak .. lL;t:--zú.1r1i1Lms·gcnLdhe_ti. ;_\ b~kél!_etü_Jeslj_ilcLnl.'-:galakul:'ts£1k~ir
1 cufcljcbl)ales1í}IL'tÍJé1g( lkJ\.'lclehetoly,.m s,1c111¢Jy,_;1bi il!Ú Ital ún(JS öre0.sé0.i nvue.dí j k()r!.J;g(trt
betöltötte.

{SJi\ béb¢l tL'lÜJL:stfilL'l_rnc1tl?ízatús:1 húrnrn C'\Tc szól. /\ béh·ltcti1 Jestükti l.1!2ok
111cgbí;,;511(i~_i(l.ciükJLj;'1rtúLkö,e1iíen újr:1 púlvúzhatnak.

J()J J\h¢kéltel()tcst(jletJagjai tcvckcnvscnükct rnee:hizási szcrzódés keretében L0li.ú.k cL
;\békél1ct(í. te~tülct clniike ... ,1 ... ll'~1..1enysé!2C'l. az ~\JJ::'.JK-_y,tl_1Dll_nka\isz(1nv \~~11eL'bízii;:;i
i?L'J?ild¢s kcrctc-hcn !útja cJ

(7) 1\ hékéltetö testií lct t,wjai tcyékenvséL'ükct a területi lc!2 i lle1(·k1..:0_ kamarával
rncckötött 11_1e_gbkúsi 0,1crzi)cil'.::,keretébcr1 lútj;'1k gL.,\hékél tetil testület elnöke :\Ll'.\~kL'.lr}~'>¢J:'('t
,1tgrületilcg illetékcsk.arnarúval létesített munkaviszonv vaL'v meL'hízúsi szcrzödés keretében
ljtja ,·L··

Indokolás

A fogyasztói jogviták alrcrnativ rendezéséről szóló 2013/l lllJJ irúnyc!v értelmében a
fogyasztói alternatív vitarendezéssel foglalkozó szervezetekben biztosítani kell a fogyasztók és
vállalkozások egyenlő szúmLJ képviseletét. Fzt írja eló a függetlenség és pártatlanxag
követelménye. Erről benyújtott törvényjavaslat nem tesz cmlítc-st. ez pedig ellentétes az európai
uniós szabályozással.

Miután a fogyasztói és vúllalkoz.ói oldal egyenlö KL'pvisclctének uniós garanciújút nem
lehet rendeletben szahúlyozni. a módosító javaslat eleget tesz az uniós elöírúsoknak.

Módosítópont sorszáma: 2.

A iavaslat érintett rendelkezése: 58 § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

( 1) Az Fgytv. 22. § ( 1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép:

1,,(1) Békéltető testületi tag az khet, aki fclsiífokú iskolai végzettséggel és legalább kétéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik." J

.,



,,( 1) l k·kéltcti1 lcstülcti taga1.lc'hl:'.L .,.t.hi. C(J-.;ók).h_ú j:ihnl~i \ ..:·u1_l'.lt<·u~L~L-:·s...:-,1,l)sJ-:·J)1ctts..:·ggl·I
liL\..ú..bbi a _y.u.kk(1vct1sc·génck 111cgt;_:h:Iii s1.,1kkrükkn s1cr1ctt J._,·galúhb sí',.tk.J1EÚ
gy:drnrlatt,il rcndclkoik.·'

Indokolás

A l11gyas/\(1k é·s vállalkozások közötti jogvitúk rcudczcscvcl f<iglalko;/1 békcltctő testületi
tagok feladatai hosszabb szakmai gyakorlat meglétét indokolják. s;crnbcn .i jelenlegi. csupán
kcicvcs időszakkal. Fiát módosító inditvánv öt _:,, bcn határozza meg a bl:k('lll'tií testületi
tagsúg chllel10lélek0nl a kütde;(i szakma: gyakorlati idő.

Módosilópont sorszáma: 3
A javaslat érintett rendelkezése: 59, §

Módosítás jellege: módosítás

!59. §

Az Fgyrv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. § (1) A békéltető testületi tagjelöltek közül az illetékes kamara a hékéltctű testületi
elnöknek javasolt tagokat, azok előzetes értékelését követően megküldi az MKIK részére,
aki azt véleményezve továbbítja a fogyasztóvédclcmőrt felelős miniszter részére. A
békéltető testületi elnököt a jelöltek közül a fogyasztúYédelcmért felelős miniszter
választja ki. A kiválasztást követően az elnököt az MKJK bízza meg vagy alkalmazza
három évre. Ha a testület megalakulásakor, vagy az clnők testületi tagsági
megbízatásának megszűnését kővető harminc napon belül az illetékes kamara nem
javasol elnöknek személyt az lVlKJK részére, akkor az ú] clnőkőt a testületi tagjcHiltck
vagy tagok kőzül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki. Az elnöki és
elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a kamara javaslatára az MKI K
által kijelölt testületi tag látja cl az elnöki feladatokat. Az elnök teljes jogkörrel képviseli
a testületet.
(2) A kamara javaslatára - ha a testület munkaterhe azt indokolja - az MKI K a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével elnökhelyettest jelölhet ki a testületi
tagok közül. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel
helyettesíti. Elnökhelyettes hiányában az elnököt szükség esetén az általa az adott
alkalommal történő helyettesítésre kijelölt tag a kijelölésben meghatározott körben
helyettesítheti." 1
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23. ~ ( l) A békéltct(l t~'._,st[ijct lagjitihiizül ~1zjllctdc_::; kamara ksz imasJ<.]j(ltJll2t'.J¢Itl'IÖ tcsHilct
d!)ii.h~:.!S', Javaslatát ::_,1 tag púlyázatúval ggyillL:: mcLJküldi a l<lL' v~ti~l(Í~~~~lcl('mért fclclös
111inisztcrnck. A miniszk-x_az cl11{\k szeniéiyc k Í\úlasztósában c0.vctért0i jQgg,tl.Ltzndclk._czjh,
!~Z euveté-rtés rncEa~L\.iJ.!..m1kJclJ tekinteni ,J1a a 111ini5,::tcr b~mni ne nap\i1lJ)_ciiili_~l-m 11\ i latkozik.
Ila a miniszter azcgyctértésélncm adja mce. diint_és¢t köteles mcL'indokolni. Az cgycté·rt¢::,
1ncgtag/1(ló0_a esetén ,iz, _i l let¢hs·s kc11_lE!.r.aJiz1,:11üt napon bclüLa..hín)s(tg_túL.hérhcti 11..i.li_i_111¢s
mcL'vúltoztatú0úL_a1T,LYitlúJü\ atkoz{!ssal, hogy a;,j11cl(1k.<.:ilús nem valós. IL~nvckcn alapul. Az
eEvetértés mcgadúsút kiíyt;t_hrn az elnöhi_i_Laz jlktékcs területi k;rnwr,1 hí11a. meg \agy
alkalmazza hán)n1 ~'\J_c_,_ ! la a testület ni.cgalahulúsakor, vo_gy az.c.lniíh_ h,::-:;tülcti UJEsáui
rneE_hízatúsának nJt;_gszü11¢>¢tt()yet(}_}1,11_·miw.:. nap1ln belül az illetékes hm11;:11~;1 11-?.l!LJC.:.0./
javaslatot az elnök szcmély¢roc:, ;1z(üe!J1ilbilt :•.1J.~0.tülct tagjai közül - a fr>LJvasztóv¢clc.h:tné~D
l't;Jc,·Jé>s1ninis;ter \úl;i:--:{tja_ki. l la az cln_(iki_ ¢s__cl nöJhclycltesitisztségegyidc-júleg hcli)l\ctlcn, a
h~1rnara últal kijelölt testületi l,1g legfc_ljcj)j)h_ét hónapi!! - ellátja az_clr1iikj kladatobt. ;\z
elnök te! jcs jo!.!,körrl'l kép\ÍSL'li nJcstiile1c_t
()JA kamara - ha a tcstükt11rnnkaterhciaz{indnkolj[1k · clnökhch,:ttcstjdöll1ctki_a tcsti.ilcti
J;J_gcik böziil_._J\7cJ11ilk.(H_J.!kadálvoztatása cscté·11 az clnökl1clycttcsJcijc>j1lEKiirrel h,;!y_cttes_iti,
E_lr1öh_hclvcttcs hiánvúban. az elnököt az últala (l(l(lll__;i__]kalomra heh dll'síksrc kijcliilt tau. a
kije !ölésben rncEh,ü(l_r(2_Z:()!Jkörben hclvettesítl}et i ...

Indokolás

A módosító javaslat törli a Kereskedelmi és Iparkamara békéltető testületi elnök személyén:
vonatkozó javaslattételi jogkörét. Az elnök kiválasztására vonatkozó jogkőrt a két érintett
szakmai szereplőhöz: az illetékes területi kamara javaslatához, és a fogyasztóvéd1..·lcméTt felelős
miniszter egyetértéséhez köti. A módosító jav aslat alapján a fog:, asztóvcdclcmért felelős
miniszter kizárólag a békéltető testület elnökének személyére vonatkozóan gyakorol egyetértési
jogot.

Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése: 62 §

Módosítás jellege: módosítás

162. §

Az Fgytv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,25. § ( l) A békéltető testület tagja - a (2) bekezdésben foglalt vagylagos feltétel megléte
l'Sctén, a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - egyedül jár cl.
(2) Az egyedül eljáró testületi tag jogi vagy közgazdasági felsMokú végzettséggel kell, hOg)'

rendelkezzen.
(3) Ha a tcsHilct elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, a békéltct6

testület háromtagú tanácsban jár el.
4



(4) Ila azt bármely fél kcri, akkor a bd,;.<'.·ltctií testület háromtagú tanácsban jár cl.
\ 5) Ahol a törvénv a tuváhhiakban cljúrú tanácsot, illet, e az eljáró tanács clnűkér említ,

azon az cgycdiil eljáró testületi tagot is érteni kell.
((,) Nem vehet rl•szt az eljárásban az a ht·kdtctú testületi tag, aki ,l/. üggyel kapcsolatban

a fogyasztúrwk ,ag~ a vállalkozásnak tanácsot adott (·s a mcgclií,ö hárem évben az
eljárásban részt , {'YÍÍ vállalkozással munkaviszonyban vag) munkavégzésre iránvuló
cgyé·b .iog, iszon~ ban állt."]

,,c,?,.s 

25,jJ.JJ ...ú_l)ékéltctií lé_:-itülct. - a (2) heku.(kshl·n meuhalúrnzott lcltdekk mcl.'Iét~::,ctén,
tnvúhhú a ( ll:l4) hcku4ésbcn rneL'hatánvott ki, étL-JJc~L. L'L'\ tauból úl 1.
(?.J. l l,1,1J)ékéltl'tii lt'::,lülct_L·gy 1llgJ1(tl__úlL....i!LJ::füi_n'i _tcst(ll.;,ti. tag11;1J.; . .i()_gÚSL\éf/l'llséggcLé'-
s;:,1hkéJ2£.cttségg9JclL1·L·ndL·lkunic.
llL;\ testület hárorntal.'ti tanúcsban jár cL ha a testület cln<ihc. szcrjm__ _;iroe,2,1.-.;ztúijog\íta
!2<)nV(J!u l tsúl.'a ezt índ<lK(l] ja. i~J1ár:orntaQÚ tanú<.:::; lL:géi,l~ibJ)_J::g,Y~ taL'jú11.<lk._jQL'ÚS! vc'gzcltség_gcl
J.;cll rendelkeznie.--·- ..... ------------ --
(4) .IJárn1c·lyJf!Jércl111érc .. a l)ékéltctö _tcstülctJ1áro1rllagt'1ta11ácsban júrcL
());\11(,I e tiinén, cljúró tar1ücsci1,j!l<,:{.\.t·a7eljúróla11úcs el11öl,;ét cn1litj,az911azc:gycdül eljáró
lestük.ti laL'qt_isértcní kclL
ilü Ng1_11 vcl1,ct .ré:,_;/t a.z,eljúi:.úsb,11u1z <lJcsl(.fü·t.i ..li~,.;1hit/1l. a7ügyJúrgyiJagc1s 1.11cgitL·lésc ncin
~:úrhat(l __cl,_i_gy_h.D.Lii,n_(is~·11, aki az üccn·I kapcsolatba11_,1J1JL'\asztö11i,l_l...',i,ll.'\ a vúllalknzúsnak
tanácsot adott és a mcLJclózö húrom évben az cliúrúsban n.::szL_VL·vil vállalkozással
mtmka, ísz.omhan vaL',. munkavéEzésrc irúnvuló eL'Yé_l1jogviszonvh:n1áil1.

Indokolás

A békéltető testületi tagsúggal szükségképpen cgyüu járó feladatok megfelelő elvégzése. a
fogyasztói,; és vállalkozások közötti jogviták rendezése és eldöntése megkívánja legalább egy
olyan tag részvételét az eljáró tanácsban, aki jogúsz. végzettséggel rendelkezik.

Módosítópont sorszáma: 5.

A javaslat érintett rendelkezése: 64. §

Módosítás jellege: módosítás

64.§

/\z Fgytv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



A fogyasztóvédclcmcrt felelős miniszter [az MKI K-val cgyiittmííködvcj a békéltető
testületek egységes gyakorlatának kialakítása érdekéhen a fövúrnsi é? a n_1cgyeíJ,1111arúk

- országos eljárási szabályzatot készít], amely nck alkalmazása kötelező a
békéltető testület eljárásában]."

Indokolás

A módosító javaslat alapján az rvJKJK kikerül az országos eljárási szabályzat megalkotóinak
köréből. Kizárólag azon. két szereplő részére indokolt e jogkört biztosítani. akik d békéltető
testületek működésében, működtetésében mind jogszabályi. mind pedig gyakorlati. mind
szakmai szinten érdemben is részt vesznek. Ezek pedig: az érintett békéltető testületet
fogyasztóvédelemért felelős miniszter. Egy szabályzat akkor lehet kötelező. ha jogszabályban
kiadják.

Módosítópont sorszáma: 6.

A javaslat érintett rendelkezése: 66. §

Módosítás jellege: módosítás

166. §

Az Fgytv. 40. §-a helyébe a következi> rendelkezés lép:

.,40. § A fogyasztóvédelemért fcleWs miniszter
a) fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programot alkot,
b] intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése

érdekéhen." 1

1.'\.í'. Fgvtv. 40. §-a helvébe a következö rcndclkezé!:iJép:

40. § A fogyasztóvédelcmfat feleli.1s miniszter
a) az érvényes foevasztóvédelmi politika idöszakának lciárat,h me2elözöen kidohmzza és

jöváhagvás céljából - benvújtja a Kormánvnak a frlQvasztóvédelmi politika kövctkczö
idöszakára szóló konccmciót. amelv tartalmazza a megvalósítás s1crvczeti és intézményi
feltételeit
b) intézkedéseket tesz. illetve kezder11¢.11yez a fogyasztói jogok védelme és érvénvesítése
érdekében."
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Indokolás

A hatályos lgytv. 40. ~- ( 1) bekezdése crtclmébcn mt.'.·g a mindenkori iilgyasztÓ\ édclmi
politikára vonatkozó koncepciót a Iogyasztóvcdclcmért Iclclős miniszter dolgozza ki. és a
Kormány hagyj:i jóvá. I,; megfelelő rangot hi1tosílutl a id;'iig a ltlgyas1t(l\L'lklmi szakmai
politikának: 1999. \.)la öt különböző konuánvhntározat váltotta egymást L'A'k alapján. minicg,
húszéves időszakot lefedve összesen. Kijelölte cgyúltal ;1 fogyasztóvédelmi szakma számára a
mindenkori szakmai iránvokat A kialakult gyakorlaton nem indokolt változtatni.

Budapest, 20 l 9. június l 1.

G ~\e).
111 dt-r· \ ,/lr , '' X ti 1 \

~ely(\ LJ} 
Dc 1 atikus Koal~ió IJ

/
(

Varju László
Demokratikus Koalíció

1 Jaj du Lis;l<i
l)emokratikus Knalíció
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