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Módosító javaslat

Módositópont sorszáma: 1. 

Ajavaslat erintctt rendelkezése: 57. § - Fgvtv, 21. § (1) bekezdés

Módosítás jellege: módosítús

.. 2 L ~ ( 1) A h{,kéltetö testület clnőkból. - szükst'•g szerint -- clnőkhelvottcsból <~s tagokból (a
tm ábbiakban együtt: [hékéltctót I bé·h·ltctó testületi tagok) áll.

Módosítópont sorszáma: 2.

A javaslat érintett n•nd<'lkez{,s0: 57. § - Fgytv. 21. § (2) bekezdés

Módosítás jellege: módosítás

.,(2) A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolvtatott pályázat alapján
kerülnek kiválasztásra. (Ha a területileg illetékes kamara nem ír ki pályázatot a kiírús
okának felmer-ülésétől számított 8 napon belül, akkor erre az MKIKjogosult.] I Ia a
1crü1Ltilgg illetékes k~m1<!x•1_;_1küJünJogsz,1l)úlylwrLJJJ.i'@,ü.úrozott i<liip<>nthaD..Jicm indítja meg a
pú]yún1ti eijúrústo akkor he])ctJe •JZL1tcJ\'llil K.h!rnyolítj;_1_ ll>. " 

Módosítópont sorszáma: :J.

;\ javaslat érintett rendelkezése: 57. § - Fg)1V. 21. § (5) bekezdés

Módosítás jellege: módositás

.. (::;) A h(•kéltetó tostűk-ti tagok ((2)] (3) lwke1.dés szerinti megbíd1sút kővctóeu megalakul a
h{l,i·ltetó t estü Id."

Módositopont sorszáma: 4.

Ajav.islat érintett n'ndelkcz('-sc: 57. § - Fgytv. 2;3. § (1) bekezdés

Módosítás jellege: módosítús



.. :23. § ( 1) A békéltető testületi tagjelöltek közül az illetékes kamara a bókóltctó testületi elnöknek
javasolt tagokat, azok elc'ízetes ért(·keJ<',sét kii,·<'f6en nwgkiildi ;1z MKlK n;sz<;re, aki azt
,é•lem<'.·n~c,.,e továhhitja ;1 fogyasztÓ\C'dl'lemé·rt felelös miniszter rószóro. A békéltető testületi
c-l nőkőt a jelöltek kőzii] a foµy:1szt(l\·(,deleml•rl fclelr'>s miniszter ,(1lasztja ki. A kiválasztást
kővetócn az elnököt az M KIK bíz1.a 11H:g , ag~ alkalmazza luuom évre. l la a ll'sllill'l
megalakulásakor, , agy az elnök testületi tagsági megbízatásának megszi'ínését ki),·etö harminc
napon belül az illetékes kamara nem ja, asol elnöknek szc•mé·l> t az M KIK részór«, akkor az új
c>I nőkőt a testületi tagjelöltek ,ag> tagok közül a fogyasztó, édclcrnért felel6s miniszter választja
ki. [Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű hctöltcllensége esetén a kamara
javaslatára az MKIK által kijelölt testületi tag látja cl az. elnöki fcladatokat.] Az 
('lniiki é·s _dni.il\lJJ·lycjte§j tjgtsé·g~~id(~tí JlQtiil1etlens_6.t~r_<'s<'t/'n ;1z, e· t isztsé'gcJ; __ bqi,i.11fsQD'
,·<>,l},1tl~)zú_últ;,1lúnc}sszab;1Iyqk alkalmazan~lól,, Az elnök teljes jogkiirrel kópviseli :1 testületet."

Módosítópont sorszáma: 5.
1\ javaslat érintett rendelkezése: 57. ~ - Fgytv, 23. ~ (2) bekezdés

Módosítás jellege: módosítás

:2:1. s (2) [A kamara javaslatára - ha a testület munkaterhe azt indokolja - az MKIK a
fogyasztóvédelemért fclelős miniszter egyetértésével elnökhelyettest jelölhet ki a
testületi tagok köziil.]UlL~Ltestíilgt n111nk,1terh1; .. azt .indol,ofüt, h,1n1ttEL.i,1D1sü1tot.t{~b(·t
cl 11_c)l,l1dycttt§.jdiilé·sé·rc. ,LJes,tiileti Jag<ik kii,til nz M l<LJ< ., r<·gérc•.,_;1ki azt \·élcmc;nwzw
t<)\Jtbhítj,t ,1 fQgy,1sztú\·t',rj(·l('.ll1ft:Lfclelós 1nj11i:--;z.t(·r:r<':§.d'Lt'.- bz elnökhc·]yettest,1jelö]tck köz(iLa
fr>g)'<1sz:tóvé·delemé·rt ft·_lel6s miniszter yú la§ztja. ki. 1\ }:i\·úlasztústkö\'t'túen .. cl7. elr1iikl1<:lycttgstaz
1\1 KIKJúzz..Lmcg~:fl,gyall,;:alrna,z,a abé:kéltetó tvstű!ct 111egbízatósúnak idótarta111úra. Az elnököt
akadályoztatása esetén a,, elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Elnökhelyettes hiányában
;11. eluőkőt szükség esetén az általa az adott alkalommal tőrtónó hel>etlcsítésre kijeliilt tag a
kijelölésben mcghatúrozot t körben hcl~ et tesít lwt i." 

Indokolús

1. Nycld1elyessé·gi ponlusílús.
2. A módosítús alapjún pontosítúsra keriil, hog,· ,1mcnm·iben a területileg illeté,kes kamara a
kiil<:i11 jugszabúlyban megliatúrm,ott idtípontban nem indítja mq,; a p[dyúzati cljúrúst, akkor
lwlyette azt az l\fogyar Keresl:edelmi (,s lp:irk;im:1r:1 h011~·nlítja 1<·. 
:-1- Bcke1.dés szúmozúsának pontosítása.
·1- A módosítús <'gy<;rtelrn{ísíti, hogy :1z elnöki <'S elniiklwlyettesi tisztség <'gyid<'jíí lwtiiltetkns(•ge
vsetén az e tisztségek betöltésére nmatkozó általúnos ki,{dasztúsi szabúlyok alkalmazandók .
.r;. A módnsít:ís al:1pj;'m :i, <'lniiklwlyettes ki\·úl:1szt.'isa az elnöké\·(·! azonos módon történik, awz a
fug_vasztóYédclemért felcliís miniszter dönt. A megbízatús idótartama a bd:óltetó testület
idhtartama, azért nem :3 év, nwrt Pliíford11lhat, hogy ciklus közben k(,riil sor elnökhelyettes
kijcliilós(•rc>, és a megbízatús nem ny·úlhat túl a :-i t'H'S cikluson.

Budapest, :2019, június 14.

Dr.l~torcaiJúnos
ors1.Úgg\ i'ík-si kt'JH'isclc'í 


