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2008. évi XLII.
törvény

a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó

törvények módosításáról*

1. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény (a továbbiakban: Fgytv.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya – külön törvény eltérõ rendelke-
zése hiányában – a vállalkozások azon tevékenységére ter-
jed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.”

2. § Az Fgytv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„2. § E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági te-

vékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró termé-
szetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommuni-
káció, ajánlat címzettje,

b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével össze-
függõ célok érdekében végzi,

c) gyártó:

ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben lete-
lepedett üzletszerû elõállítója, termelõje, helyreállítója
vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével,
védjegyével vagy egyéb megkülönböztetõ jelzés alkalma-
zásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben lete-
lepedett meghatalmazott képviselõje, ha maga a gyártó
nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen
képviselõ hiányában az importáló,

d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket köz-
vetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi

szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabá-
lyában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védel-
me, e célnak megfelelõen legalább két éve mûködik, és ter-
mészetes személy tagjainak száma legalább ötven fõ, to-
vábbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége,

f) termék: minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó
dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi
eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erõ,

g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékû
jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás
fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelõ, illet-
ve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás
tanúsítását foglalja magában,

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

h) közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján ter-
mékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség
hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján
nyújtott közszolgáltatás,

i) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrõl és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatá-
lya alá tartozó pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénz-
ügyi szolgáltatás, továbbá a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végez-
hetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési szol-
gáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ
szolgáltatás és árutõzsdei szolgáltatás,

j) pénztári szolgáltatás: a magánnyugdíjról és a ma-
gánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. tör-
vény, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztá-
rakról szóló 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó
szolgáltatás,

k) biztosítási szolgáltatás: a biztosítókról és a biztosítá-
si tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá
tartozó biztosítási, biztosításközvetítõi és biztosítási szak-
tanácsadói szolgáltatás,

l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékû jog, va-
lamint a szolgáltatás,

m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott
mennyiségére vonatkozó ár,

n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére
vagy milliliterére, egy méterére, egy négyzetméterére
vagy egy köbméterére vonatkozó ár,

o) fogyasztási kölcsön: a hitelintézetekrõl és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatá-
lya alá nem tartozó minden olyan kölcsön, részletfizetés
vagy halasztott fizetés, amelyet vállalkozás fogyasztó ré-
szére nyújt az általa forgalmazott termék vagy ingatlan
megvételéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igény-
bevételéhez,

p) fogyasztási kölcsönszerzõdés: a fogyasztási kölcsön
igénybevételére irányuló szerzõdés,

q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szem-
beni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – ér-
tékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejé-
ben vagy ingyenesen – történõ rendelkezésre bocsátása,
ideértve a fogyasztó számára történõ felkínálást is,

s) forgalomból történõ kivonás: olyan intézkedés,
amelynek célja a nem biztonságos termék forgalmazásá-
nak, bemutatásának, illetve a fogyasztó számára történõ
felajánlásának megakadályozása,

t) visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja a fo-
gyasztó számára forgalmazott nem biztonságos termék
visszaszolgáltatása,

u) honosított harmonizált szabvány: európai szabvány-
ügyi testület által az általános termékbiztonságról szóló
2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cik-
kében megállapított eljárással összhangban az európai kö-
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vetelmények meghatározása céljából elfogadott mûszaki
leírás, amelyet nemzeti szabványként közzétettek,

v) szexuális termék: olyan birtokba vehetõ forgalomké-
pes dolog, amelynek elsõdleges célja a szexuális ingerkel-
tés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális
cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt
szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális in-
gerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése sze-
rint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy
egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt
is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivéte-
lével,

w) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérõl és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott foga-
lom.”

3. § Az Fgytv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„3. § (1) Csak biztonságos termék forgalmazható.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságos-

ságáról.
(3) A forgalmazó nem forgalmazhat olyan terméket,

amelyrõl tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás
vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem
biztonságos.

(4) A forgalmazó a külön jogszabályban meghatározot-
tak szerint köteles elõsegíteni az általa forgalmazott ter-
mék biztonságosságának ellenõrzését, és a veszélyek elke-
rülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal együtt-
mûködni. Ennek során köteles különösen

a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájé-
koztatás továbbadására,

b) a termék származási helyének megállapításához és
forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges doku-
mentáció megõrzésére és rendelkezésre bocsátására, vala-
mint

c) annak biztosítására, hogy a gyártó – a 4/A. § (2) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott kötelezettségének
teljesítése érdekében – a forgalmazott termék biztonságos-
ságát ellenõrizhesse.

(5) Az a gyártó vagy forgalmazó, akinek a rendelkezé-
sére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia
kell, hogy az általa forgalmazott termék nem felel meg a
4. § (1) bekezdésében meghatározott biztonságossági kö-
vetelménynek, a külön jogszabályban meghatározottak
szerint köteles a hatáskörrel rendelkezõ hatóságot hala-
déktalanul tájékoztatni, egyidejûleg rendelkezésére bocsá-
tani különösen a fogyasztókat érintõ veszély elhárítására
tett intézkedéseire vonatkozó adatokat.”

4. § Az Fgytv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § (1) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó
életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerû vagy az
ésszerûen várható használat mellett – ideértve a használha-

tóság idõtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszere-
lési, karbantartási elõírások betartását – nem, vagy csak a
rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható használatával
járó legkisebb mértékben veszélyezteti.

(2) A termék biztonságosságát elsõsorban a következõk
alapján kell megítélni:

a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint össze-
szerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználá-
sára vonatkozó elõírások) alapvetõ ismérvei,

b) a terméknek más termékre gyakorolt – az együttes
használat során ésszerûen várható – hatásai,

c) a termék külsõ megjelenítése, címkézése, használati
és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoz-
tatója,

d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek
kitett – különösen a gyermek- és az idõskorú – fogyasztókra.

(3) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó euró-
pai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai
tekintetében biztonságossági követelményeket határoz
meg, az e követelményeknek megfelelõ terméket az ilyen
tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.

(4) A honosított harmonizált szabványban meghatáro-
zott biztonságossági követelményeknek megfelelõ termék
biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdon-
ságok tekintetében vélelmezni kell.

(5) A termék biztonságosságának megítélését nem befo-
lyásolja önmagában az a tény, hogy késõbb nagyobb biz-
tonságot nyújtó termék kerül forgalomba.”

5. § Az Fgytv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem

észlelhetõ azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót írásban fi-
gyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó felmérhesse
a termék rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható haszná-
latával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni
óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem mentesíti a gyár-
tót és a forgalmazót a termék biztonságosságával kapcso-
latos kötelezettségei alól.

(2) A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsola-
tos kockázati tényezõket felmérni, és megtenni a megelõ-
zésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedé-
seket, így különösen

a) a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni,
b) a forgalmazott termék biztonságosságát mintavétel

útján rendszeresen ellenõrizni,
c) a termék biztonságosságával kapcsolatos kifogáso-

kat kivizsgálni,
d) a forgalmazót az ellenõrzések megállapításairól tájé-

koztatni,
e) a nem biztonságos terméket a forgalomból kivonni,

illetve – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – visszahívni.”

6. § Az Fgytv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) E fejezetet az olyan termékre kell alkalmazni,

amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy bár nem erre a cél-
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ra szánták, de fogyasztók által ésszerûen elõreláthatóan
használható, és gazdasági tevékenység keretében új, hasz-
nált vagy helyreállított állapotban forgalmaznak.

(2) A fejezet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben
forgalmazott termékre is.

(3) Nem kell alkalmazni e fejezet rendelkezéseit, ha a
forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelmûen közli
a fogyasztóval, hogy

a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat elõtt meg kell javítani, rendbe

kell hozni, illetve helyre kell állítani.
(4) E fejezet alkalmazásában
a) a 2. § a) pontjától eltérõen fogyasztó az, akinek – ön-

álló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kí-
vül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgal-
mazzák,

b) a 2. § c) pontjában meghatározottakon túlmenõen
gyártó az értékesítési láncban részt vevõ valamennyi
egyéb olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége a ter-
mék biztonságosságát befolyásolhatja,

c) a 2. § d) pontjától eltérõen forgalmazó az értékesítési
láncban részt vevõ valamennyi vállalkozás, feltéve, hogy
tevékenysége a termék biztonsági jellemzõit nem befolyá-
solja.”

7. § Az Fgytv. III. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:

„Fogyasztási kölcsön”

8. § (1) Az Fgytv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Semmis az a fogyasztási kölcsönszerzõdés, amely
nem tartalmazza

a) a szerzõdés tárgyát képezõ termék vagy ingatlan
meghatározását,

b) a szerzõdés alapján fizetendõ ár meghatározását,
c) a tulajdonjog átszállásának idõpontját és feltételeit,
d) a szerzõdéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve

a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban
kifejezett értékét,

e) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót,
f) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató

módosításának feltételeit, vagy ha ez nem lehetséges, az
errõl szóló tájékoztatást,

g) a részletek számát, összegét, a törlesztési idõponto-
kat,

h) ha a termék vagy az ingatlan ára a szerzõdés idõtar-
tama alatt változhat, a változás feltételeit, illetve azt az
összeget, melynek elérése esetén a fogyasztó hátrányos
következmények nélkül elállhat a szerzõdéstõl.”

(2) Az Fgytv. 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) be-
kezdésre változik:

„(7) Ha a fogyasztási kölcsönt nyújtó vállalkozás, illet-
ve a vállalkozás által nyújtott fogyasztási kölcsönt közve-

títõ harmadik személy kereskedelmi kommunikációjában
szerepel a fogyasztási kölcsön kamata, bármilyen költsége
vagy törlesztõrészlete, vagy ezekkel összefüggésbe hozha-
tó bármely utalás, közvetlenül ezt követõen a (2) bekezdés
e) pontja szerinti éves, százalékban kifejezett teljes hitel-
díjmutatót is fel kell tüntetni legalább ugyanakkora méret-
ben és megegyezõ megjelenítésben, illetõleg jól érthetõen
el kell hangoznia.”

9. § Az Fgytv. IV. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:

„A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással

összefüggõ különös követelmények”

10. § Az Fgytv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) Külön jogszabályban meghatározott termék
csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazható.

(2) Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fo-
gyasztót magyar nyelven, közérthetõen és egyértelmûen
tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerû használatának,
felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének mód-
járól.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a termékhez csatolt
magyar nyelvû használati és kezelési útmutatónak a (2) be-
kezdésben említett körben tartalmaznia kell mindazt az in-
formációt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvû
használati és kezelési útmutató tartalmaz.”

11. § Az Fgytv. 13. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A megfelelõség értékelése

13. § Azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogsza-
bály megfelelõségértékelési kötelezettséget ír elõ, csak az
elõírt mód szerinti megfelelõségi tanúsítvánnyal, megfele-
lõségi nyilatkozattal, illetve megfelelõségi jelöléssel
együtt forgalmazhatók.”

12. § Az Fgytv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„14. § (1) A fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – a külön jogszabályban meghatározottak
szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvétel-
re kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a
szolgáltatás díjáról.

(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés
útján értékesítendõ termékre, ha annak kikiáltási (induló)
árát az árverési tájékoztató meghatározza.

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás
díját egyértelmûen, könnyen azonosíthatóan és tisztán ol-
vashatóan kell feltüntetni.

(4) Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon át-
nyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját
a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében kife-
jezve fel kell tüntetni.
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(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a
szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizeten-
dõ, az általános forgalmi adót és egyéb kötelezõ terheket is
tartalmazó árat kell feltüntetni.

(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommuniká-
ció megjelöli a termék eladási árát, az egységárat is meg
kell adni a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû fel-
tüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legala-
csonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.”

13. § Az Fgytv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomago-
lás óvja meg a termék minõségét, könnyítse meg szállítá-
sát, ne befolyásolja hátrányosan a termék minõségét vagy
mennyiségét.”

14. § Az Fgytv. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Különös felelõsségi szabályok

16. § (1) A használati és kezelési útmutatóra, a megfele-
lõség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó
rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére
vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illet-
ve a szolgáltatást értékesítõ vállalkozás köteles.

(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben emlí-
tett kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles azt pótolni.

(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles
igazolni, hogy a használati és kezelési útmutatóra, a meg-
felelõség értékelésére, a csomagolásra, illetve az árfeltün-
tetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

(4) A fogyasztó, ha nem kapta meg a jogszabályban elõ-
írt használati és kezelési útmutatót, illetve megfelelõségi
tanúsítványt vagy megfelelõségi nyilatkozatot, annak pót-
lását a forgalmazótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az
megnevezte-e a gyártót.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesít-
hetõ igényeit.”

15. § Az Fgytv. a következõ IV/A. fejezetcímmel és
16/A. §-sal egészül ki:

„IV/A. Fejezet

A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló

különös rendelkezések

16/A. § (1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadha-
tó gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíte-
ni, illetve kiszolgálni.

(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

(4) Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése ér-
dekében a vállalkozás vagy annak képviselõje kétség esetén
felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlõ igazolására.
Az életkor megfelelõ igazolásának hiányában a termék érté-
kesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.”

16. § Az Fgytv. VI. fejezete „A fogyasztói jogok érvé-
nyesítése” fejezetcímet követõen a következõ alcímmel és
17/A–17/C. §-sal egészül ki:

„Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni
a székhelyérõl, a panaszügyintézés helyérõl – ha az nem
egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és
az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sa-
játosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlé-
se érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti
ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és – ha a panaszokat
ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címérõl, il-
letve internetes címérõl, telefonszámáról. Üzlettel rendelkezõ
vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól lát-
hatóan és olvashatóan kell megadni.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasz-
tók részére történõ forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységé-
re vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy
írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és
szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz ke-
zelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az az-
zal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegy-
zõkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fo-
gyasztónak átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köte-
les jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példá-
nyát köteles a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az
írásbeli panaszra vonatkozóan a (4) bekezdésben írtak sze-
rint köteles eljárni.

(4) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles
írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a
vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát
három évig köteles megõrizni, s azt az ellenõrzõ hatósá-
goknak kérésükre bemutatni.

(5) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a
fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszá-
val – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltetõ
testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illeté-
kes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békél-
tetõ testület levelezési címét.

17/B. § (1) A közüzemi, a pénzügyi, a biztosítási, illetve
a pénztári szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás,
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007.
évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgál-
tató intézmény, valamint a külön törvényben meghatáro-
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zott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére,
valamint a fogyasztók tájékoztatására köteles ügyfélszol-
gálat mûködtetésérõl gondoskodni oly módon, hogy
az – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyfelek
részére nyitva álló helyiségben kerüljön kialakításra.

(2) Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási
idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, illetve mû-
ködésének feltételeirõl oly módon köteles gondoskodni,
hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hoz-
záférés – az ellátott fogyasztók számára és földrajzi elosz-
lására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézségekkel a
fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles
biztosítani legalább azt, hogy

a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mû-
ködtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8 órától
20 óráig nyitva tartson, illetve telefonos eléréssel mûköd-
tetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy munkanap-
ján 8 órától 20 óráig elérhetõ legyen,

b) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûköd-
tetett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak lehetõsége
legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a sze-
mélyes ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására,
illetve

c) az elektronikus eléréssel mûködtetett ügyfélszolgá-
lat – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget bizto-
sítva – folyamatosan elérhetõ legyen.

(3) Telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat, il-
letve az ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására
biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az
ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyinté-
zést. Az ügyfélszolgálathoz beérkezõ valamennyi telefo-
non tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fo-
gyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel
rögzíteni kell, és a hangfelvételt öt évig meg kell õrizni.
Errõl a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájé-
koztatni kell. A hangfelvételt a fogyasztónak – kérésé-
re – rendelkezésre kell bocsátani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások te-
vékenységére vonatkozó törvény vagy az annak felhatal-
mazása alapján kiadott kormányrendelet az ügyfélszolgá-
lat mûködésére vonatkozóan további részletes szabályokat
állapíthat meg.

(5) A 17/A. §-tól eltérõen az ügyfélszolgálat minden
esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos állás-
pontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglal-
ni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követõ tizenöt
napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát
személyesen jelenti be és a vállalkozás az abban foglaltak-
nak nyomban eleget tesz.

(6) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése
és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttmûködni
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerve-
zetekkel.

17/C. § A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbe-
liség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy tele-
fax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget

lehet tenni, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ
tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történõ megjelenítését.”

17. § Az Fgytv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § (1) A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fo-
gyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minõségével,
biztonságosságával, a termékfelelõsségi szabályok alkal-
mazásával, a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek kö-
zötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági el-
járáson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az
ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû,
gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének bizto-
sítása érdekében.

(2) A békéltetõ testület a megyei (fõvárosi) kereskedel-
mi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett mû-
ködõ független testület.

(3) Az állam a mindenkori éves központi költségvetés-
rõl szóló törvényben gondoskodik a békéltetõ testületek
mûködésének ügyszámarányos támogatásáról.

(4) A helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békél-
tetõ testület mûködtetésének feladataiból.”

18. § Az Fgytv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerinti békéltetõ testület illetékes.

(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye
hiányában a békéltetõ testület illetékességét a fogyasztói
jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére
feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a
szerzõdés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával
érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogo-
sított szerv székhelye szerinti békéltetõ testület, a (2) be-
kezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerzõdés
teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a telje-
sítés helye belföldön található.

(4) Ha több fogyasztó közösen terjeszt elõ kérelmet,
bármelyik kérelmezõre illetékes testület valamennyi kérel-
mezõre nézve illetékes.

(5) A békéltetõ testület illetékességi területe a testületet
mûködtetõ kamara illetékességi területéhez igazodik.”

19. § (1) Az Fgytv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A békéltetõ testület elnökbõl, – szükség sze-
rint – elnökhelyettesbõl és tagokból (a továbbiakban
együtt: békéltetõ testületi tagok) áll.

(2) A békéltetõ testületi tagokat – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – egyrészrõl a kamara és a megyei
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(fõvárosi) agrárkamarák, másrészrõl a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlõ arány-
ban jelölik ki. A testületi tagok száma testületenként leg-
alább tíz, legfeljebb harminc, illetve ha a testülethez be-
nyújtott kérelmek száma a külön jogszabályban meghatá-
rozott mértéket meghaladja, negyven fõ. A jelölés során
biztosítani kell, hogy a testületnek legyen olyan tagja, aki a
25. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelel.”

(2) Az Fgytv. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A békéltetõ testületi tagok megbízatása négy évre
szól. A tagok ismételten kijelölhetõk.”

20. § Az Fgytv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„23. § (1) Az elnököt – a testületi tagok közül – a békél-
tetõ testület választja meg. A választás eredményérõl a bé-
kéltetõ testület értesíti a fogyasztóvédelemért felelõs mi-
nisztert. Ha az elnök testületi tagsági megbízatásának
megszûnését követõ hatvan napon belül a békéltetõ testü-
let nem választ elnököt, az új elnököt a fogyasztóvédele-
mért felelõs miniszter bízza meg a testületi tagok közül.
Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet.

(2) A békéltetõ testület elnöke – ha a testület munkater-
he azt indokolja – elnökhelyettest jelölhet ki a testületi ta-
gok közül. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhe-
lyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Elnökhelyettes hiányá-
ban az elnököt szükség esetén az általa az adott alkalom-
mal történõ helyettesítésre kijelölt tag a kijelölésben meg-
határozott körben helyettesítheti.”

21. § Az Fgytv. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista

tartalmazza a tagok nevét, szakterületük és a tagot jelölõ
szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekbõl nyil-
vános adatok. Az elnök a testületi tagok listáját megküldi a
békéltetõ testület mûködési feltételeit biztosító kamará-
nak, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter-
nek.”

22. § Az Fgytv. 24. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megbí-
zatás megszûnését az érintett testületi tag meghallgatása
után és a tagot jelölõ szervezet véleményének figyelembe-
vételével a békéltetõ testület elnöke, illetve – az elnök te-
kintetében – a békéltetõ testület tagjai közül választott, a
kamara és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társa-
dalmi szervezetek által jelölt tagokból álló háromfõs testü-
let állapítja meg.

(3) Ha a békéltetõ testületi tag megbízatása e törvény-
ben szabályozott bármely okból megszûnik, helyette a tes-
tületi tag jelölésére vonatkozó rendelkezések megfelelõ al-
kalmazásával új testületi tagot kell kijelölni. Ha a tag meg-
bízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, az

olyan folyamatban lévõ ügyben, amelyben eljáró tanács
tagja, még eljár.”

23. § Az Fgytv. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A békéltetõ testületi tagoknak függetlennek és

pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselõi a felek-
nek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes
titoktartásra kötelezettek a békéltetõ testület mûködése so-
rán tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az
eljárás megszûnése után is. Minderrõl kijelölésük elfoga-
dásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.”

24. § Az Fgytv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„25. § (1) A békéltetõ testület – a (3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – háromtagú tanácsban jár el.

(2) Az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító
fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vál-
lalkozás jelöli ki a testületi tagok 23/A. §-ban meghatáro-
zott listájáról. Az eljáró tanács elnökét, továbbá ha a felek
bármelyike a megadott határidõn belül nem él a jelölés le-
hetõségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács
hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki, figyelemmel arra,
hogy legalább egy tag a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezetek által jelölt, egy másik tag pe-
dig a kamara által kijelölt testületi tagok közül kerüljön ki,
valamint minden olyan szempontra, amely nagy valószí-
nûséggel biztosítja független és pártatlan testületi tag kije-
lölését.

(3) Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egy-
szerû megítélésû, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró
testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél – az általa
az (1) bekezdés szerint jelölhetõ testületi tag megjelölésé-
vel – azt kéri, a békéltetõ testület ebben az esetben is há-
romtagú tanácsban jár el.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben egyedül
eljáró testületi tagként csak az jelölhetõ ki, aki jogi vég-
zettséggel rendelkezik, és a megelõzõ három évben nem
állt az õt jelölõ kamarával, illetve fogyasztói érdekek kép-
viseletét ellátó társadalmi szervezettel, vagy ezek tagjával
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban.

(5) Ahol a törvény a továbbiakban eljáró tanácsot, illet-
ve az eljáró tanács elnökét említ, azon az egyedül eljáró
testületi tagot is érteni kell.”

25. § Az Fgytv. 25. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdések szá-
mozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) Az eljáró tanács legalább egy tagja jogi végzettség-
gel kell, hogy rendelkezzen.”

26. § Az Fgytv. 26/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„26/A. § A békéltetõ testület bárki kérésére köteles ha-
ladéktalanul, írásban vagy más megfelelõ formában tájé-
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koztatást adni a hatáskörérõl, illetékességérõl, eljárásának
szabályairól és költségeirõl, a kötelezést tartalmazó hatá-
rozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeirõl, a határo-
zatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötele-
zést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének fel-
tételeirõl, és arról, hogy a békéltetõ testület eljárása nem
érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetõségét.”

27. § Az Fgytv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § A békéltetõ testület eljárása megindításának fel-
tétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetle-
nül megkísérelje a vitás ügy rendezését.”

28. § Az Fgytv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„28. § (1) A békéltetõ testület eljárása a fogyasztó kérel-
mére indul.

(2) A kérelmet a békéltetõ testület elnökéhez kell írás-
ban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. § szerinti mó-
dokon is eleget lehet tenni. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási he-
lyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét,
székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha az illetékességet a 20. § (3) bekezdése szerint a
szerzõdés teljesítésének helyére kívánja alapítani – a fo-
gyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alá-
támasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban elõírt feltétel
teljesítésérõl,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben
más békéltetõ testület eljárását nem kezdeményezte, köz-
vetítõi eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,

g) a testület döntésére irányuló indítványt.
(3) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve an-

nak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasz-
tó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás-
nak a 17/A. § (3) vagy (4) bekezdése, illetve a 17/B. §
(5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát a panasz eluta-
sításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló
egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban elõírt egyeztetés
megkísérlésérõl.

(4) Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kére-
lemhez csatolni kell a meghatalmazást.

(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2)–(4) bekezdésben
foglaltaknak, a békéltetõ testület elnöke a kérelmet – an-
nak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül – a hiá-
nyok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezõnek
visszaküldi.”

29. § Az Fgytv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„29. § (1) Az eljárás megindulásától kezdõdõ határidõk
számításakor az eljárás megindulásának az minõsül, ami-

kor a hiánytalan kérelem a békéltetõ testület elnökéhez be-
érkezik.

(2) A békéltetõ testület elnöke az eljárás megindulásától
számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a
testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testü-
let hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az
ügyet – a kérelmezõ egyidejû értesítésével – a hatáskörrel,
illetve illetékességgel rendelkezõ szervezetnek haladékta-
lanul megküldi.

(3) A testület hatáskörének és illetékességének megállapí-
tása esetén az elnök – a (4) és a (7) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – az eljárás megindulásától számított hatvan
napon belüli meghallgatási idõpontot tûz ki a felek számára.

(4) Az elnök a kérelmet – meghallgatás kitûzése nél-
kül – elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog
iránt korábban más békéltetõ testület elõtt eljárást indítot-
tak, közvetítõi eljárást indítottak, per van folyamatban
vagy annak tárgyában már jogerõs ítéletet hoztak.

(5) Az elnök a meghallgatás kitûzött idõpontjáról, illet-
ve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellõzését, a
feleket a kérelem másolatának és a 23/A. § szerinti lista
egyidejû megküldésével kellõ idõben elõzetesen értesíti,
azzal a felhívással, hogy az eljáró tanács általuk jelölhetõ
tagjára vonatkozó javaslatukat legkésõbb az értesítés ré-
szükre történt kézbesítésétõl számított nyolc napon belül
tegyék meg, ellenkezõ esetben a kijelölésrõl a békéltetõ
testület elnöke hivatalból gondoskodik.

(6) A 25. § (3) bekezdése szerinti esetben az elnök az ér-
tesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag sze-
mélyét, egyben köteles felhívni a felek figyelmét arra,
hogy a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú ta-
nácsban járjon el.

(7) Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezde-
ményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás
mellõzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell
szereznie.

(8) Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy
az értesítés részére történt kézbesítésétõl számított nyolc
napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a
tanács döntésének kötelezésként történõ elfogadását (alá-
vetés) illetõen, nyilatkozatában jelölje meg az állításait
alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalko-
zást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételé-
nek elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló ada-
tok alapján határoz.

(9) A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a
kérelmezõnek haladéktalanul megküldi, ha pedig erre már
nincs elegendõ idõ, azt a meghallgatáson adja át.

(10) Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elõ, a ta-
nács köteles az eljárást folytatni, anélkül, hogy a mulasz-
tást a kérelmezõ állításai elismerésének tekintené.”
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30. § Az Fgytv. a következõ 29/A. §-sal és 29/B. §-sal
egészül ki:

„29/A. § A békéltetõ testület eljárása során az iratokat a
feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbe-
sítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kézbe-
síteni.

29/B. § A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meg-
hatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.”

31. § Az Fgytv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„30. § (1) Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget
kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség meg-
felel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóvá-
hagyja, ellenkezõ esetben, illetve egyezség hiányában az
eljárást folytatja.

(2) Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlõ el-
bánásban részesíteni. Köteles lehetõséget adni a felek szá-
mára álláspontjuk elõadására, illetve beadványaik elõter-
jesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jo-
gairól és kötelezettségeirõl tájékoztatja.

(3) Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyil-
vánosságához mindkét fél hozzájárul.”

32. § Az Fgytv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„31. § (1) A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során
szabadon módosítható vagy kiegészíthetõ, kivéve, ha az
eljáró tanács ennek lehetõségét az ezzel okozott késede-
lemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az alávetésre
hivatkozva a kérelem módosítása, illetõleg kiegészítése el-
len tiltakozik.

(2) Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerû ér-
tesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elõ bi-
zonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelke-
zésre álló adatok alapján dönt.

(3) A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint

bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát
is – nincs szükség.

(4) A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.
(5) A tanács az eljárást az annak megindulását követõ

kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a ha-
táridõt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meg-
hosszabbíthatja.”

33. § Az Fgytv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„32. § Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem

megalapozott, és a vállalkozás – a békéltetõ testületnél
vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi

kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatko-
zatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésõbb a döntés
meghozataláig nyilatkozatában a békéltetõ testület dönté-
sét magára nézve kötelezõként elismerte, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a
vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a ta-
nács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács
döntésének elismerésérõl egyáltalán nem nyilatkozott.”

34. § Az Fgytv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33. § (1) A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve
az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben elõterjesztett
valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indo-
kokra. A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni
kell az eljárás költségének összegérõl és annak viselésérõl.

(2) Az eljárás költségének tekintendõ mindaz a költség,
ami a felek oldalán a békéltetõ testület eljárása igénybevé-
telével összefüggésben – a célszerû és jóhiszemû eljárás
követelményére figyelemmel – igazoltan felmerült (elõze-
tes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek
személyes megjelenésével összefüggõ útiköltség és kere-
setkiesés stb.).

(3) Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a
tanács az ügyet eldöntötte.

(4) A kötelezést tartalmazó határozatban megállapított
kötelezettség teljesítésére rendszerint – a határozat kézbe-
sítését követõ naptól számított – tizenöt napos határidõt
kell szabni.

(5) A tanács határozatát, illetve ajánlását annak megho-
zatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve
ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésõbb tizenöt
napon belül meg kell küldeni a feleknek.”

35. § Az Fgytv. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„34. § (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érin-
ti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás
keretében érvényesítse.

(2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve
ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon
kívül helyezése azonban kérhetõ a bíróságtól a (3), illetve
a (4) bekezdésben meghatározottak szerint.

(3) A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az
ajánlás részére történt kézbesítésétõl számított tizenöt na-
pon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kér-
heti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha

a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e
törvény rendelkezéseinek,

b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ testületnek
nem volt hatásköre az eljárásra, vagy

c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a ké-
relem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

(4) A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a
(3) bekezdésben foglaltakon túl – az ajánlás részére történt
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kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül – akkor is kér-
heti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogsza-
bályoknak.

(5) A pert a békéltetõ testülettel szemben kell megindí-
tani. A testület e perben perbeli jogképességgel és cselek-
võképességgel rendelkezik.

(6) A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatá-
nak végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti.

(7) A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó
határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vo-
natkozhat.

(8) A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrend-
tartásról szóló 1952. évi III. törvény I–XIV. fejezetének
rendelkezései irányadók.”

36. § Az Fgytv. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„35. § (1) A határozat, illetve az ajánlás részére történt
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül a fél kérheti a
tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban elõ-
forduló bármely névcserét, névelírást, szám- vagy számí-
tási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a köte-
lezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatáro-
zott része tekintetében adjon értelmezést.

(2) Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak be-
érkezésétõl számított nyolc napon belül a kijavítást elvég-
zi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határo-
zat, illetve az ajánlás részévé válik.

(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a
határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétõl számított har-
minc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.”

37. § Az Fgytv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„36. § (1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem
tesz eleget, a békéltetõ testület – a fogyasztó nevének meg-
jelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírá-
sát és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a
vállalkozás részére történt kézbesítésétõl számított hatvan
nap elteltével – nyilvánosságra hozni.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve, az ajánlás nem hozható
nyilvánosságra, ha a 34. § (2) bekezdése szerint annak ha-
tályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság
eljárása jogerõsen le nem zárult.

(3) Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó hatá-
rozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a telje-
sítési határidõn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti
a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradék-
kal történõ ellátását.

(4) A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának
elrendelését, ha a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ
testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.

(5) A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az

ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles
értesíteni a békéltetõ testületet.”

38. § Az Fgytv. 36/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„36/A. § A békéltetõ testület tevékenységérõl évente
összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet követõ
év január 31-éig megküldi a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszternek.”

39. § Az Fgytv. a következõ 36/B. §-sal és 36/C. §-sal
egészül ki:

„36/B. § A békéltetõ testület közzéteheti annak a vállal-
kozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevé-
kenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerin-
ti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatko-
zó – a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ tar-
talmú – nyilatkozatot és a kitûzött meghallgatáson nem je-
lent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létre-
hozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel
kell hívni.

36/C. § (1) A vállalkozás a székhelye szerinti békéltetõ
testületnél vagy – valamennyi békéltetõ testületre kiterje-
dõ hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál
írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilat-
kozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltetõ testületi
eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban ho-
zott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozat-
ban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, il-
letve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott ér-
tékében vagy más módon is korlátozhatja.

(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nála meg-
tett alávetési nyilatkozatokról nyilvántartást vezet.

(3) A békéltetõ testület az illetékességi területén szék-
hellyel rendelkezõ vállalkozások nála megtett alávetési
nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.

(4) Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy a fogyasztói jogvita
alapjául szolgáló szerzõdést arra tekintettel kötötte, hogy a
vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában vállalta,
hogy a békéltetõ testületi eljárásnak és egyezség hiányá-
ban az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát,
a vállalkozást e nyilatkozata – az abban meghatározott fel-
tételekkel – köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett az
(1) bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot. A
vállalkozás mentesül e nyilatkozat kötõereje alól, ha bizo-
nyítja, hogy azt a szerzõdéskötésig a vállalással azonos
módon visszavonta.”

40. § Az Fgytv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„37. § (1) A békéltetõ testület az eljárására vonatkozó
részletes szabályokat a törvény keretei között szabadon ál-
lapíthatja meg. A békéltetõ testület eljárási szabályzata
nem lehet ellentétes a (2) bekezdés szerinti országos eljá-
rási szabályzat rendelkezéseivel.
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(2) A békéltetõ testületek az egységes gyakorlat kialakí-
tása érdekében valamennyi békéltetõ testület képviselõjé-
nek részvételével az eljárás egészére vagy egyes eljárási
kérdésekre vonatkozóan országos eljárási szabályzatot ké-
szíthetnek, melyet az igazságügyért felelõs miniszter hagy
jóvá.”

41. § Az Fgytv. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A fogyasztóvédelemért felelõs minisz-

ter – a békéltetõ testületek által megküldött adatok alap-
ján – az általa vezetett minisztérium honlapján gondosko-
dik a következõk közzétételérõl:

a) a békéltetõ testületek címe és telefonszáma,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meg-

határozott listái,
c) a 26/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesí-

tését a békéltetõ testületek eljárására vonatkozó törvényi
rendelkezések rövid, közérthetõ bemutatásával elõmozdí-
tó tájékoztatás,

d) a 36/A. §-ban meghatározott összefoglaló tájékozta-
tók,

e) a békéltetõ testületek eljárását akadályozó vállalko-
zásoknak a 36/B. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó
jegyzéke,

f) az egyes békéltetõ testületeknél a 36/C. § (1) bekez-
dése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett vállalko-
zások jegyzéke az alávetés esetleges korlátozásának meg-
adásával, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által a (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzék, to-
vábbá

g) a 37. § szerinti eljárási szabályzatok.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján

közzé kell tenni
a) a békéltetõ testületek címét és telefonszámát,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meg-

határozott listáit,
c) a 36/C. § (2) bekezdésében meghatározott nyilván-

tartás alapján a nála általános alávetési nyilatkozatott tett
vállalkozások jegyzékét az alávetés esetleges korlátozásá-
nak megadásával, továbbá

d) a 37. § szerinti eljárási szabályzatokat.”

42. § Az Fgytv. VII. fejezete „A fogyasztóvédelem álla-
mi intézményrendszere” fejezetcímet követõen a követke-
zõ 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. § A Kormány – a tudatos fogyasztói magatartás
és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a fogyasztók mi-
nél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fo-
gyasztók biztonságát és tájékozott döntését elõmozdító,
fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a
vállalkozások és fogyasztók, illetve e szereplõk és a fo-
gyasztóvédelemmel összefüggõ állami feladatot ellátó ha-
tóságok közötti kapcsolatok javítása, a kiszámítható, kö-
vetkezetes és egységes hatósági jogalkalmazás erõsítése, a
vállalkozások önszabályozási gyakorlata megerõsítésének
elõsegítése céljából – ösztönzi az országos gazdasági ka-

marák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szerve-
zetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggõ
állami feladatot ellátó hatóságok közös megegyezésén ala-
puló, a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítõ
nyilatkozat létrehozását.”

43. § Az Fgytv. a következõ 41. §-sal egészül ki:
„41. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az állami

szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül alkalma-
zandó európai uniós jogi aktus vállalkozás számára fogyasz-
tóval szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezésének
megsértése miatti fogyasztói beadványokat fogadó, azokat a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz továb-
bító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárási le-
hetõségekrõl tájékoztató telefonon, illetve elektronikusan is
elérhetõ állami ügyfélszolgálatot mûködtet.”

44. § (1) Az Fgytv. 43/A. §-ának (1) bekezdése a követ-
kezõ k) ponttal egészül ki:

[A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK eu-

rópai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a követke-

zõ irányelveket átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Eu-

rópai Közösségen belüli jogsértések tekintetében:]

„k) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorla-
tairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv.”

(2) Az Fgytv. 43/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi
hatóság a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosí-
tott – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
jár el.”

45. § Az Fgytv. IX. fejezetének címe helyébe az alábbi
fejezetcím lép:

„A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi

szervezetek”

46. § Az Fgytv. 45. §-a (1) bekezdésének h) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állam és a helyi önkormányzatok elõmozdítják és

támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társa-

dalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy]

„h) a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fo-
gyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztó-
védelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve vé-
gezzenek,”

47. § Az Fgytv. X. fejezete „A fogyasztóvédelmi ha-
tóság eljárása” fejezetcímet követõen a következõ
45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:

„45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi az
e törvényben és – a szerzõdés létrejöttére, érvényességére,
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joghatásaira és megszûnésére vonatkozó rendelkezések kivé-
telével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a külön jog-
szabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatáro-
zott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
ról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik – eljár azok
megsértése esetén.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezé-
seken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérõen
nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi

a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minõségére,

összetételére, csomagolására, megfelelõségértékelésére,
megfelelõségi jelölésére,

c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesí-
tett áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötele-
zõen megállapított árára,

d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített sza-

vatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása so-

rán az egyenlõ bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsér-
tése esetén.

45/B. § A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a fo-
gyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e cél-
ból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési
feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaz-
nak-e a jóhiszemûség és tisztesség követelményébe ütkö-
zõen a szerzõdéses jogokat és kötelezettségeket egyolda-
lúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító
feltételt.”

48. § Az Fgytv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„46. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során – e
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárását az általuk vé-
dett fogyasztói érdekek védelme körében ügyfélként kez-
deményezhetik

a) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, illetve

b) a 43/A. § (1) bekezdés a)–c), e) és f), valamint h)–k)

pontjában említett irányelveket átültetõ jogszabályi ren-
delkezések megsértésére hivatkozással az Európai Gazda-
sági Térség bármely más államának joga alapján létrejött
azon feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdé-
se alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
jegyzéken szerepelnek.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés be-
következését követõ három éven túl nem indítható meg.
Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatar-
tás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás az-
zal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot
nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik
el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”

49. § Az Fgytv. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során
megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatáro-
zott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset
összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyá-
nak, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatar-
tás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért
elõny – figyelembevételével és az arányosság követelmé-
nyének szem elõtt tartásával az alábbi jogkövetkezménye-
ket állapíthatja meg:

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok

megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy az
a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intéz-
kedésérõl köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot,

d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti
vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,

e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását
vagy visszahívását,

f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezet-
védelmi szempontok figyelembevételével,

g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartam-
ra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezá-
rását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egész-
ségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintõ
kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges,

h) a 16/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezé-
sek megsértése esetén a jogsértés megállapításától számí-
tott legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú
ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalma-
zását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig el-
rendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc
nap idõtartamra történõ ideiglenes bezárását, illetve

i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság)
szabhat ki.

(2) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasz-
tóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkö-
vetkezményeket határozhat meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények
együttesen is megállapíthatók.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát
különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érde-
keik sérelmének köre, a jogsértõ magatartás kiterjedtsége,
a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az alapozhatja
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meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkez-
déséhez és folytatásához jogszabályban elõírt egyéb felté-
telekkel végzi-e.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszünte-
tése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerzõ-
dést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a
jogsértõ magatartással, és magatartását a hatósági szerzõ-
désben meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezésekkel.

(6) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkez-
mény alkalmazásának a fogyasztóvédelmi hatósággal ha-
tósági szerzõdést kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben
megállapított teljesítési határidõn belül elkövetett olyan
jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a
szerzõdés megkötésére sor került.

(7) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az (1) be-
kezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának elvei-
rõl a fogyasztóvédelmi hatóság számára normatív utasítást
ad ki. Az utasítás tervezetérõl a jogszabályok elõkészítésé-
re vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával a mi-
niszter konzultációt folytat a vállalkozások szakmai ér-
dek-képviseleti szervezeteivel és a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel. Az utasítást
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g),
illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapításá-
ról értesíti az üzlet mûködési engedélyét kiadó kereskedel-
mi hatóságot.

(9) A hatósági ellenõrzés, illetve a fogyasztóvédelmi
hatóság eljárása során a vállalkozás köteles közölni a tevé-
kenységével kapcsolatos – az ellenõrzés lefolytatásához,
illetve az érdemi döntéshez szükséges – adatokat. Ha a vál-
lalkozás ezen adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság felhí-
vására nem közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szem-
ben eljárási bírság kiszabásának van helye.

(10) A fogyasztóvédelmi hatóság – jegyzõkönyv felvé-
tele mellett – jogosult minta és ellenminta vételére a ter-
mék biztonságosságának, minõségének, illetve összetéte-
lének vizsgálata céljából. A minta költségét is tartalmazó
mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az
egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.

(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsér-
tésért felelõs vállalkozás viseli, ha a minta az elõírt köve-
telményeknek nem felel meg.

(12) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgál-
tatás tekintetében próbavásárlást végezhet.”

50. § Az Fgytv. 47/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„47/A. § (1) A próbavásárláshoz a fogyasztóvédelmi
hatóság közremûködõ személyt vehet igénybe.

(2) A közremûködõ személy részére a közremûködést
igénybe vevõ fogyasztóvédelmi hatóság megbízólevelet
állít ki, amely tartalmazza a közremûködõ személy nevét,

továbbá azt, hogy mely vállalkozásnál milyen típusú ellen-
õrzésben vehet részt.

(3) A közremûködõ személyre az ügyintézõre vonatko-
zó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(4) Próbavásárlás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az
ellenõrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor
igazolja.

(5) Termék próbavásárlását követõen az ellenõrzési jo-
gosultság igazolásakor a vállalkozás képviseletében eljáró
személy a termék visszavétele mellett köteles annak árát
visszatéríteni.

(6) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás
díja eljárási költség, amelyet a jogsértésért felelõs vállal-
kozás visel, ha a szolgáltatás az elõírt követelményeknek
nem felel meg.”

51. § Az Fgytv. a következõ 47/C. §-sal egészül ki:
„47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továb-

biakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meg-
haladó éves nettó árbevétellel rendelkezõ vállalkozás ese-
tében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de
legfeljebb 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles
körének testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ,
továbbá a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hát-
rányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás eseté-
ben 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles körének
testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ, továbbá
a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételé-
nek 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás
esetén 5 millió forintig
terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évre vo-
natkozó éves beszámoló vagy az egyszerûsített éves beszá-
moló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti nettó árbe-
vétel alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás mûködési
ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíte-
ni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító határozat
meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó árbevételérõl
nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ információ, a bír-
ság minimális és maximális összegének meghatározásakor az
utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó.
Beszámolóval még nem rendelkezõ, újonnan alapított vállal-
kozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó
üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a hatóság
felhívására közölt, az Szt.-nek a közbensõ mérleg készítésére
vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjá-
val mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figye-
lembe venni.

(3) Az alábbi a)–d) pontban meghatározott vállalkozá-
sok tekintetében az (1) bekezdés alkalmazásában nettó ár-
bevételként a következõket kell figyelembe venni:

a) biztosító esetén a bruttó biztosítási díjak,

2008/11. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 493



b) befektetési vállalkozás esetén a befektetési szolgál-
tatási tevékenység bevételeinek, a nem befektetési szol-
gáltatási tevékenység bevételeinek, valamint a nem forgal-
mazási pénzügyi mûveletek bevételeinek összege,

c) magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
esetén a mûködési tevékenységet szolgáló tagdíjbevéte-
lek, önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztár
esetén a mûködési alap tagdíjbevételei, foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény esetén pedig a mûködési te-
vékenységet szolgáló foglalkoztatói és tagi befizetéseknek
az összege,

d) hitelintézet és pénzügyi vállalkozás esetén az alábbi
bevételi tételek összege:

da) kapott kamatok és kamatjellegû bevételek,
db) bevételek értékpapírokból,
dc) kapott (járó) jutalék- és díjbevételek,
dd) pénzügyi mûveletek nettó eredménye, ha pozitív,
de) egyéb üzleti tevékenységbõl származó bevétel.
(4) Ha a vállalkozás a beszámolóban az adatokat devi-

zában adja meg, a forintra történõ átszámításkor a Magyar
Nemzeti Bank által megállapított, a vállalkozás üzleti évé-
nek lezárásakor – újonnan alapított vállalkozás esetén a
tárgyévet megelõzõ év utolsó napján – érvényes hivatalos
devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírsá-
got szab ki, ha

a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megálla-
pító jogerõs határozatában a vállalkozás számára elõírt kö-
telezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, il-
letve határidõ lejártát követõ hat hónapon belül a vállalko-
zás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el,
ugyanazon telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelke-
zést ismételten megsértette,

b) a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egész-
ségét sérti vagy veszélyezteti, vagy a fogyasztók széles kö-
rét érinti, továbbá

c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére ke-
rült sor.”

52. § Az Fgytv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„49. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ügydöntõ ha-
tározatának meghozataláig terjedõ idõtartamra végzésé-
ben azonnali hatállyal elrendelheti a 47. § (1) bekezdésé-
nek a), b), illetve g) pontjában foglaltakat, ha arra a (2) be-
kezdésben meghatározott feltételek fennállásának
valószínûsíthetõsége miatt halaszthatatlanul szükség van.
E döntését a fogyasztóvédelmi hatóság soron kívül hozza
meg.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság elsõ fokú döntését fel-
lebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja
a Ket. 101. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
eseteken túl

a) a 47. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti jogkövet-
kezmény megállapítása esetén,

b) környezetvédelmi okból,
c) a fogyasztók testi épségének, egészségének védelme

érdekében, továbbá
d) a fogyasztók széles körét érintõ kárral fenyegetõ ve-

szély elhárítása érdekében.”

53. § Az Fgytv. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„51. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság határoza-
tát – jogorvoslatra tekintet nélkül – közzéteszi, ha

a) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül történõ vég-
rehajtását rendelte el a 49. § (2) bekezdése alapján,

b) a határozathozatalra azért került sor, mert a fogyasz-
tóvédelmi hatóság az 55. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján kiadott kormányrendelet szerinti eljárása során
megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biz-
tonságossági követelményeknek, vagy

c) a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy
az áru forgalmazásának, illetve értékesítésének megtiltását
rendelte el.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi a 49. §
(1) bekezdése szerinti végzését.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerõs határozatát
közzéteszi.

(4) A határozat, illetve a végzés közzététele a fogyasztó-
védelmi hatóság honlapján, továbbá – amennyiben szüksé-
ges – a fogyasztóvédelmi hatóság által célszerûnek tartott
egyéb módon történik. A közzétett döntésrõl a fogyasztó-
védelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget is tájékoztat-
hatja.

(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerõ beálltára vagy annak hiányára történõ uta-

lást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f) a jogsértõ vállalkozás nevét és székhelyét,
g) a megállapított tényállást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölé-

sét,
i) a határozat, illetve a végzés rendelkezõ részét, ide

nem értve jogerõs határozat, végzés esetén a jogorvoslat-
ról szóló rendelkezést, valamint

j) a határozattal, illetve végzéssel szembeni jogorvosla-
ti eljárás tényét.

(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során ho-
zott és a közzétett határozat, illetve végzés érdemében vál-
tozást eredményezõ döntés tudomására jutásakor – a hatá-
rozat, illetve végzés közzétételével megegyezõ mó-
don – közzéteszi:

a) a jogorvoslattal érintett határozatra, illetve végzésre
vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,

b) a jogorvoslat során hozott döntést, annak rövid indo-
kolását, valamint

c) a közzététel napját.
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(7) A fogyasztóvédelmi hatóság a (4), illetve (6) bekez-
dés alapján közzétett információkat a közzétételtõl számí-
tott hat hónap elteltével honlapjáról eltávolítja.”

54. § Az Fgytv. 51. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A hatóság biztosítja, hogy a közzétett határozatok
között a határozatok szövegére, a jogorvoslati eljárás té-
nyére és a megsértettként megjelölt jogszabályi rendelke-
zésre keresni lehessen.”

55. § (1) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének a)–d) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„a) e törvény II. fejezetének végrehajtására, valamint a
megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó
egészségét vagy biztonságát veszélyeztetõ termékek for-
galmazására és ellenõrzésére, továbbá az alkalmazható
jogkövetkezményekre,

b) a mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illet-
ve az egyéb vizsgálatok költségének mértékére és megfi-
zetésére,

c) az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekre, valamint az ezzel
összefüggõ reklámra,

d) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekre,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

(2) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„i) a békéltetõ testületi tagok kijelölésére,
j) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés

megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv 4. cikke (2) bekezdésének végrehajtása céljából a
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerve-
zeteknek az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében megha-
tározott jegyzékre való felkerülése céljából lefolytatandó
eljárásra,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

56. § Az Fgytv. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„56. § Felhatalmazást kapnak az ágazati irányításért fe-
lelõs miniszterek, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó
termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket,
biztonságossági elõírásokat, címkézésre vonatkozó külön
elõírásokat, az egyes termékek megfelelõségértékelésének
módját, valamint a megfelelõségi tanúsítványokat kiadó
szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatá-
rozásának szabályait rendelettel meghatározzák.”

57. § Az Fgytv. 56/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért és a fogyasz-
tóvédelemért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóknak

megvételre kínált termékek ára és egységára, illetve szol-
gáltatások díja feltüntetésének részletes szabályait együt-
tes rendeletben állapítsa meg.”

58. § Az Fgytv. „Felhatalmazás” alcíme a következõ
56/B. §-sal egészül ki:

„56/B. § Az igazságügyért felelõs miniszter az általa ve-
zetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
39. § (5) bekezdésében említett irányelv mellékletében fel-
sorolt, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében, illetve a 46. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott uniós jogi
rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések felso-
rolását.”

59. § (1) Az Fgytv. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/88/EGK irányelvével módosított
87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói
hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezések közelítésérõl [a 2. § o) pontja és a
7–7/A. §];

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl
[a 2. § m) és n) pontja, a 14. § (1)–(3), (5) és (6) bek., az
56/A. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján
megalkotott miniszteri rendelettel együtt];

c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányel-
ve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdeké-
ben a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
[a 39. § (3) és (5) bek., a 46. § (2) bek. b) pontja, a 47. §
(1) bek. a) és b) pontja, a 49. § (1) bek., az 51. §
(2)–(4) bek.];

d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irány-
elve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról
[a 2. § c) és s)–u) pontja és a 3–5. §, a törvény végrehajtásá-
ra az 55. § (1) bek. a) pontjában adott felhatalmazás alap-
ján megalkotott kormányrendelettel együtt];

e) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.)
a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 18–37/A. §).”

(2) Az Fgytv. 57. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehaj-

tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-

gyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában:]

„c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. már-
cius 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 43/A. §
(4) bek.].”
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A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

60. § (1) A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továb-
biakban: Pt.) 3. §-ának 10. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„10. Hivatalos irat: a közigazgatás és az igazságszol-
gáltatás szervei, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) szabályozott
békéltetõ testületek, valamint a magánnyugdíjpénztárak
által feladott olyan könyvelt küldemény, amelynek feladá-
sához és kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérlésé-
hez), valamint azok idõpontjához jogszabály jogkövetkez-
ményt fûz, illetve amely a jogszabályban meghatározott
határidõ számításának alapjául szolgál. A hivatalos irat az
e célra rendszeresített tértivevénnyel adható fel.”

(2) A Pt. 35. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„35. § (1) A postai szolgáltatóval szemben benyújtott pa-
naszra az Fgytv. 17/A–17/C. §-ában foglalt rendelkezéseket a
(2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Panasznak az olyan bejelentés minõsül, amelyben az
igénybe vevõ állítja, hogy a szolgáltató által nyújtott szol-
gáltatás vagy a szolgáltató alkalmazottjának munkavégzé-
se részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi elõ-
írásokban, illetve az üzletszabályzatban foglaltaknak. A
panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszünte-
tésére is irányulhat. Nem minõsül panasznak – az igénybe
vevõ részérõl kezdeményezett – a küldemény továbbításá-
val és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk
megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igény-
bevétele.

(3) Panasz
a) a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától

egyéves jogvesztõ határidõn belül,
b) sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az

errõl való tudomásszerzéstõl számított egyéves határidõn
belül, de legkésõbb a tevékenység vagy a magatartás meg-
valósítását követõ két éven belül
tehetõ.

(4) Az egyetemes postai szolgáltató az e törvény felha-
talmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatáro-
zott módon biztosítja az Fgytv. 17/B. §-ának (2) bekezdé-
sében foglalt, az ügyfélszolgálat elérhetõségére vonatkozó
követelmények teljesítését.

(5) A postai szolgáltató köteles a beérkezõ panaszokat
ingyenes, egyszerû, átlátható és megkülönböztetéstõl
mentes eljárás keretében megvizsgálni és a panaszokról,
kezelésük módjáról a külön jogszabályban meghatározott
tartalmú nyilvántartást vezetni.

(6) A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és
az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások ese-
tén a panasz beérkezésétõl számított harminc nap áll ren-
delkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba
irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás idõ-

tartama egy alkalommal, a panaszos egyidejû értesítése
mellett harminc nappal meghosszabbítható.

(7) A postai szolgáltató a panasz kivizsgálásának ered-
ményérõl belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nem-
zetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beér-
kezett tájékoztatás idõpontjától számított tizenöt napon
belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A külföldi
szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása eseté-
ben a belföldi szolgáltatót felelõsség nem terheli.

(8) Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja
el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidõn belül
nem válaszol, a panaszos a hírközlési hatósághoz és a Hír-
közlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat a pa-
nasz, illetve a panaszeljárás kivizsgálása érdekében.

(9) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe tartozó
szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról, a panaszok
számáról és kezelésük módjáról a postai szolgáltatók köte-
lesek évente egyszer, legkésõbb a tárgyévet követõ év
március 31. napjáig – az (5) bekezdés szerinti nyilvántartá-
sok megküldésével – a hírközlési hatóságnak beszámolni,
és a beszámolót közzétenni.

(10) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe nem tartozó
postai szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról a hírközlési
hatóság eseti, írásbeli felhívása alapján, annak kézhezvételé-
tõl számított harminc napon belül kell a postai szolgáltatónak
a (9) bekezdés szerinti adatokat szolgáltatnia.”

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

módosítása

61. § (1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban: Tszt.) 8. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság:
a) az önkormányzat jegyzõjének megkeresése alapján

véleményezi a távhõszolgáltató üzletszabályzatát,
b) eljár a 11. § (2) bekezdésében, a 36. §-ban, a 40. §

(2) bekezdésében, a 43. § (1)–(4) bekezdésében, a
46. §-ban, valamint az 53. §-ban foglalt rendelkezések la-
kossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfi-
zetõvel szembeni megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztó-
védelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiak-
ban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény sze-
rinti lakossági felhasználó az Fgytv. alkalmazásában fo-
gyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(2) A Tszt. 10. §-a és 11. §-a helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„10. § Az önkormányzat jegyzõje
a) megküldi elõzetes véleményezésre a fogyasztóvé-

delmi hatóságnak és a felhasználói érdek-képviseleteknek
a távhõszolgáltatást érintõ képviselõ-testületi elõterjesz-
tések tervezetét,
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b) ellenõrzi a távhõszolgáltató ármeghatározó ténye-
zõinek, költségeinek indokoltságát.

11. § (1) A távhõszolgáltató a szükséges adatok és infor-
mációk rendelkezésre bocsátásával köteles együttmûköd-
ni az engedélyezõ hatósággal, valamint a lakossági fel-
használókat, illetve a természetes személy díjfizetõket
érintõ kérdésekben a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fel-
használói érdek-képviseletekkel.

(2) A távhõszolgáltató köteles az általános szerzõdési
feltételeit – kiemelve a távhõszolgáltatás igénybevételé-
nek feltételeit, azok változását, a számlázás rendjét és a
szolgáltatás minõségi követelményeit – az ügyfélszolgála-
tán könnyen hozzáférhetõ helyen kifüggeszteni, valamint
a felhasználó és a díjfizetõ kívánságára azt ingyenesen ren-
delkezésre bocsátani.”

(3) A Tszt. 60. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletben]

„c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-
tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben meg-
állapítja a mûszaki biztonsági hatóság eljárásáért fizetendõ
díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét, valamint a
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatéríté-
sével kapcsolatos részletes szabályokat.”

62. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, va-
lamint 69. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 54. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 19. §-ának (2) bekezdése, 25. §-a, valamint
68. §-ának (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

63. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter 2008. de-
cember 31-éig kezdeményezi, hogy az országos gazdasági
kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szer-
vezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadal-
mi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel össze-
függõ állami feladatot ellátó hatóságok az Fgytv.
39/A. §-ában meghatározott célok megvalósítása érdeké-
ben a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat közös
nyilatkozat formájában rögzítõ Fogyasztóvédelmi Chartát
hozzanak létre.

64. § (1) Az ügyfélszolgálat mûködtetésére kötelezett vál-
lalkozásoknak legkésõbb 2009. január 1-jéig kell gondos-
kodniuk arról, hogy ügyfélszolgálati rendszerük megfeleljen
az Fgytv. – e törvény 16. §-ával megállapított – 17/B. §-ának
(2) bekezdése szerinti követelményeknek.

(2) A békéltetõ testületi tagok 2011. december 31-ét
megelõzõen keletkezett megbízatása – a megbízatás ere-

deti idõtartamától függetlenül – 2011. december 31-én
szûnik meg.

(3) A 2012. január 1-jével felálló békéltetõ testületek
tagjait – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárkama-
rák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti
szervezetei (vállalkozói oldal), másrészrõl a fogyasztói ér-
dekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek jelölik ki
egyenlõ arányban. A kijelölés során biztosítani kell, hogy
a testületek valamennyi eljáró tanácsában legyen lehetõ-
ség jogi végzettséggel rendelkezõ tag részvételére.

65. § (1) Az Fgytv. e törvény
a) 17. §-ával megállapított 18. §-ának (1) bekezdését,
b) 18. §-ával megállapított 20. §-ának (1)–(4) bekezdését,
c) 29. §-ával megállapított 29. §-ának (2)–(6) és (8) be-

kezdését,
d) 30. §-ával megállapított 29/B. §-át,
e) 31. §-ával megállapított 30. §-ának (3) bekezdését,
f) 32. §-ával megállapított 31. §-ának (2) és (3) bekez-

dését,
g) 33. §-ával megállapított 32. §-át,
h) 34. §-ával megállapított 33. §-át,
i) 35. §-ával megállapított 34. §-át,
j) 36. §-ával megállapított 35. §-át,
k) 37. §-ával megállapított 36. §-át, továbbá
l) 39. §-ával megállapított 36/B. és 36/C. §-át

az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított bé-
kéltetõ testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamat-
ban lévõ ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos ren-
delkezések szerint kell eljárni.

(2) Az Fgytv. e törvény
a) 49. §-ával megállapított 47. §-ának (1) és (4), vala-

mint (8)–(12) bekezdését,
b) 50. §-ával megállapított 47/A. §-ának (3) bekezdését,
c) 51. §-ával megállapított 47/C. §-át,
d) 52. §-ával megállapított 49. §-át, továbbá
e) 53. §-ával megállapított 51. §-át

az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított ható-
sági eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévõ
ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések
szerint kell eljárni.

66. § (1) Hatályát veszti az Fgytv.
a) 6. §-a és az azt megelõzõ alcím,
b) 7. §-át megelõzõ alcím,
c) 8. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 9–11. §-a és az azokat megelõzõ alcím,
e) 17. §-ának (4) bekezdésében az „(a továbbiakban:

miniszter)” szövegrész,
f) 19. §-a,
g) 21. §-ának (3)–(5) bekezdése,
h) 38. §-a és az azt megelõzõ alcím,
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i) 39. §-ának (1) bekezdésében a „ , valamint a 2. § b) és
m) pontjában meghatározott szolgáltatással kapcsolatban a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is” szövegrész,

j) 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése,
k) 45. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „ , jogsza-

bály-módosítást” szövegrész,
l) 45. §-ának (2) bekezdése,
m) a 2007. évi XXII. törvény 11. §-ával megállapított

47/B. §-a és a 2007. évi XLIV. törvény 2. §-ával megálla-
pított 47/B. §-a,

n) 48. §-ának (1) és (2) bekezdése,
o) 55. §-ának (2) bekezdése, továbbá
p) 56/A. §-ának (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról

szóló 1996. évi CXII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében
az „és ügyfélszolgálati” szövegrész,

b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 5. §-ának (2) és (3) bekezdése,

c) a Tszt. 7. §-a e) pontjának utolsó mondata,
d) az egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének

védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
szóló 2007. évi XLIV. törvény 2. §-a, továbbá

e) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásá-
ról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet, valamint az azt
módosító 1/2005. (II. 1.) IM rendelet, 7/2006. (II. 8.) IM
rendelet és 14/2007. (III. 13.) IRM rendelet.

67. § (1) E törvény 42. §-a és 61. §-ának (3) bekezdése
az e törvény kihirdetését követõ második napon hatályát
veszti.

(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, va-
lamint 69. §-a 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.

68. § (1) Az Fgytv.
a) 7. §-ának (3) bekezdésében a „hiteldíj”, valamint a

„hiteldíj mutató” szövegrészek helyébe a „hiteldíjmutató”
szöveg,

b) 7. §-ának (6) bekezdésében és – e törvénnyel átszá-
mozott – (8) bekezdésében, valamint 7/A. §-ának (3) és
(5) bekezdésében a „hitelezõ” szövegrész helyébe a „vál-
lalkozás” szöveg,

c) 7/A. §-ának (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,

d) 7/A. §-ának (2) bekezdésében a „hitelezõnek” szö-
vegrész helyébe a „vállalkozásnak” szöveg,

e) 7/A. §-ának (4) bekezdésében a „hitelezõtõl” szö-
vegrész helyébe a „vállalkozástól” szöveg,

f) 15. §-ának (2) bekezdésében az „Az áru” szövegrész
helyébe az „A termék” szöveg,

g) 24. §-ának (3) bekezdésében a „jelölésére” szöveg-
rész helyébe a „kijelölésére” szöveg,

h) 26. §-ának (6) bekezdésében az „érdemi határoza-
tot” szövegrész helyébe a „kötelezést tartalmazó határoza-
tot, illetve ajánlást” szöveg,

i) 39. §-ának (5) bekezdésében a „külön jogszabályban
meghatározott” szövegrész helyébe az „a 98/27/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletében felsorolt
közösségi jogi rendelkezéseket átültetõ” szöveg,

j) 40. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében,
43/B. §-ában, valamint 56/A. §-ának (3) bekezdésében a
„miniszter” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért
felelõs miniszter” szöveg,

k) 48. §-ának (3) és (6) bekezdésében a „fogyasztóvé-
delmi bírság” szövegrész helyébe a „bírság” szöveg,

l) 51/A. §-ának (1) bekezdésében „Az eljáró hatóság”
szövegrész helyébe az „A fogyasztóvédelmi hatóság” szö-
veg, az „illetõleg” szövegrész helyébe a „továb-
bá – amennyiben szükséges –,” szöveg,

m) 51/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „51. §
(6) bekezdésének” szövegrész helyébe az „51. § (5) bekez-
désének” szöveg,

n) 56/A. §-ának (2) bekezdésében az „a miniszterrel”
szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

o) 56/A. §-ának (3) bekezdésében a „forgalomba hoz-
ható áruk” szövegrész helyébe a „forgalmazható termé-
kek” szöveg,

p) 57. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „47/B. §, az
51. § (2) bek. c) pontja, valamint (5) és (6) bek.” szöveg-
rész helyébe a „47. § (5) bek., valamint az 51. §
(2)–(4) bek.” szöveg

lép.

(2) Az Fgytv.

a) 21. §-ának (2) bekezdésében az „egyrészrõl a kama-
ra és a megyei (fõvárosi) agrárkamarák” szövegrész helyé-
be az „egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárka-
marák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képvisele-
ti szervezetei (a továbbiakban együtt: vállalkozói oldal)”,
továbbá a „25. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a
„25. § (3) és (5) bekezdésében” szöveg,

b) 24. §-ának (2) bekezdésében és 25. §-ának (2) be-
kezdésében a „kamara” szövegrész helyébe a „vállalkozói
oldal” szöveg,

c) 25. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg,

d) 25. §-ának (2) bekezdésében a „figyelemmel arra”
szövegrész helyébe a „figyelemmel a (3) bekezdés szerinti
követelményekre, továbbá arra” szöveg,
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e) 25. §-ának – az e törvény 25. §-ával átszámo-
zott – (5) bekezdésében a „kamarával” szövegrész helyébe
a „kamarával vagy szakmai érdek-képviseleti szervezet-
tel” szöveg,

f) 29. §-ának (6) bekezdésében a „25. § (3) bekezdése”
szövegrész helyébe a „25. § (4) bekezdése” szöveg, a
„25. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. §
(4) bekezdésében” szöveg
lép.

69. § (1) E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. decem-
ber 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl,
1. cikk (2) bekezdés a) és c) pont, – a 98/7/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 3. cikk (a 2. §
és a 8. §),

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl,
2. cikk a) és b) pont, 3. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 4. cikk
(1) bekezdés és 10. cikk (a 2. § és a 12. §),

c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányel-
ve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdeké-
ben a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
(a 48. §, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az 58. §),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irány-
elve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról,
2. cikk a), b), e), f), g) és h) pont, 3. cikk (1) és (2) bekez-
dés, 5. cikk (a 2. § és a 3–6. §),

e) az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányel-
ve (2005. május 11.) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet módosításáról,

f) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) a
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 17–41. §).

(2) A 44. § (1) bekezdése, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az
58. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért fe-
lelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló,
2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése, (6) bekezdésének
e) pontja és mellékletének 16. pontja végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fogyasztóvédel-
mi hatóság feladatkörében és eljárásában.

(3) A 44. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabá-
lyok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozá-
sában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i

2007/76/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító
2008. március 17-i 2008/282/EK bizottsági határozat vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-
gyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2008. évi XLVIII.
törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl
és egyes korlátairól*

Az Országgyûlés a polgárok, így különösen a fiatalko-
rúak egészségének védelme, a társadalom rendjére káros
hatások visszaszorítása, valamint – a gazdasági hatékony-
ságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntar-
tása érdekében – az üzleti tisztesség követelményeit betar-
tó vállalkozások érdekeinek védelme céljából, a szakmai
önszabályozás gyakorlatának jelentõségét elismerve és e
célból az önszabályozás keretében létrehozott magatartási
kódexek betartásának ellenõrzését megerõsítve, a követ-
kezõ törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) E törvény hatálya a reklámozóként, reklámszol-
gáltatóként vagy reklám közzétevõként végzett gazdasági
reklámtevékenységre, a szponzorálásra, valamint az ezek
tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre terjed ki.

(2) Törvény vagy az annak végrehajtására kiadott jog-
szabály az egyes árukra vonatkozó vagy az egyes kommu-
nikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági reklámte-
vékenységre külön szabályokat állapíthat meg. Ha a külön
törvény eltérõen nem rendelkezik, az ilyen szabályok meg-
sértésére e törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

(3) A rádió és televízió mûsorszolgáltatásában közzétett
reklámra – ha e törvénytõl eltérõ követelményeket állapít
meg – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § E törvénynek a megtévesztõ reklámra vonatkozó
rendelkezéseit csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben
a reklám címzettje kizárólag vállalkozás vagy önálló fog-
lalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esõ célok ér-
dekében eljáró nem természetes személy.

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. § E törvény alkalmazásában
a) dohánytermék: bármilyen módon fogyasztásra

szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék,
b) egészségügyi intézmény: az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának g) pontjában meghatá-
rozott intézmény,

c) fiatalkorú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de
a tizennyolcadikat még nem,

d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve
megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehetõ forga-
lomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható
természeti erõket – (a továbbiakban együtt: termék), szol-
gáltatás, ingatlan, vagyoni értékû jog (a továbbiakban
mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon
történõ igénybevételének elõmozdítására, vagy e céllal
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevé-
kenysége népszerûsítésére vagy áru, árujelzõ ismertségé-
nek növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),

e) gyermekkorú: aki a tizennegyedik életévét nem töl-
tötte be,

f) közzététel: a reklám megismerhetõvé tétele, akár na-
gyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára,

g) magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás ke-
retében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes,
amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenysé-
gi ágazat vonatkozásában követendõ magatartási szabá-
lyokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek
a kódexet magukra nézve kötelezõnek ismerik el,

h) megtévesztõ reklám: minden olyan reklám, amely
bármilyen módon – beleértve a megjelenítését is – megté-
veszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé
irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztõ
jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági maga-
tartását, vagy ebbõl eredõen a reklámozóéval azonos vagy
ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jo-
gait sérti vagy sértheti,

i) összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvet-
ve vagy közvetlenül felismerhetõvé tesz más, a reklámo-
zóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató
vállalkozást vagy ilyen vállalkozás által elõállított, forgal-
mazott vagy bemutatott, a reklámban szereplõ áruval azo-
nos vagy ahhoz hasonló rendeltetésû árut,

j) reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve
akihez a reklám eljut,

k) reklám közzétevõje: aki a reklám közzétételére alkal-
mas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklá-
mot megismerhetõvé teszi,

l) reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzé-
teszik, illetve aki a reklámot megrendeli,

m) reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékeny-
sége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ez-
zel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt,

n) sajtótermék: az idõszaki lap egyes lapszámai, a rá-
dió- és televízió-mûsor, a könyv, a röplap és az egyéb szö-
veges kiadvány – ide nem értve a bankjegyet és az értékpa-

pírt –, a zenemûvet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó
kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt mûsoros
filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hang-
lemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy mûsort tar-
talmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz,

o) szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele cél-
jából építményen kívül elhelyezett eszköz,

p) szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely
rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá – rendezvénnyel
vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy
számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett
hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének
ösztönzése,

q) tudatosan nem észlelhetõ reklám: olyan reklám,
amelynek közzétételekor – az idõtartam rövidsége vagy
más ok következtében – a reklám címzettjére lélektani ér-
telemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél
kisebb erõsségû látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette
inger hat,

r) vállalkozás: aki önálló foglalkozásával vagy gazda-
sági tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el.

4. § Magatartási kódex nem ösztönözhet olyan magatar-
tásra, amely e törvény rendelkezéseibe ütközik.

5. § (1) Reklám akkor tehetõ közzé, ha a reklámozó a
reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató – ennek hiá-
nyában a reklám közzétételének megrendelésekor a rek-
lám közzétevõje – részére megadja a cégnevét, illetve ne-
vét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az
adószámát.

(2) A külön jogszabályban meghatározott elõzetes mi-
nõségvizsgálati vagy megfelelõségtanúsítási kötelezettség
alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó
köteles a reklámszolgáltatónak – ennek mellõzése esetén a
reklám közzétevõjének – nyilatkozni arról, hogy a vizsgá-
latot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba
hozható. Ha a termék nem tartozik elõzetes minõségvizs-
gálati vagy megfelelõségtanúsítási kötelezettség alá, a nyi-
latkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányá-
ban a reklám nem tehetõ közzé.

(3) A reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevõje
köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokról, vala-
mint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokról nyilvántar-
tást vezetni, és azt a reklám közzétételétõl számított öt évig
megõrizni.

(4) A szabadtéri reklámhordozón a reklám közzétevõje
köteles azonosítható módon feltüntetni a cégnevét, illetve
nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét.

6. § (1) Ha külön törvény eltérõen nem rendelkezik, rek-
lám természetes személynek mint reklám címzettjének
közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban:
közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus leve-
lezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs
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eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétel-
lel – kizárólag akkor közölhetõ, ha ahhoz a reklám cím-
zettje elõzetesen egyértelmûen és kifejezetten hozzájárult.

(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehe-
tõ, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illet-
ve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonat-
kozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhetõ – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a
személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyi-
latkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a
megfelelõ tájékoztatás birtokában történõ kifejezését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és
minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meg-
határozott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és
részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon
a továbbiakban nem közölhetõ.

(4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatá-
rozott címzett reklámküldeményben reklám természetes
személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzlet-
szerzés útján a címzett elõzetes és kifejezett hozzájárulásá-
nak hiányában is küldhetõ, a reklámozó és a reklámszol-
gáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzett-
je a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás
nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy
részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiak-
ban nem küldhetõ.

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám
közzétevõje – az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot
tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.
Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjé-
re vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban fog-
laltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõze-
tes hozzájárulásával adható át.

(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat meg-
tételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti
megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus le-
vél útján lehetõséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatko-
zatot tevõ személy egyértelmûen azonosítható legyen.

(7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott mó-
don közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelmûen és
szembetûnõen tájékoztatni kell a címzettet arról a címrõl
és egyéb elérhetõségrõl, ahol az ilyen reklámok részére
történõ közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti
igényét bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti eset-
ben – ebbõl a célból a reklámküldeménynek tartalmaznia
kell a lemondást lehetõvé tevõ, postai úton címzett, térítés-
mentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolha-
tó módon kézbesített válaszlevelet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat ké-
résére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tar-
talmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelö-
lését.

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

7. § (1) Tilos az olyan reklám, amely erõszakos, illetve a
személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztetõ magatar-
tásra ösztönöz.

(2) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a
természetet károsító magatartásra ösztönöz.

8. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fia-
talkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdé-
sét károsíthatja.

(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak
szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalko-
rúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdésének
kedvezõtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erõ-
szakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának
meghatározó eleme az erõszakos módon megoldott konf-
liktus.

(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatal-
korút veszélyes, erõszakos vagy a szexualitást hangsúlyo-
zó helyzetben mutat be.

(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szak-
ellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolá-
ban és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban ti-
los a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az
egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel
összefüggõ, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység
vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjá-
ra, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen
eseményt szervezõ vagy annak megvalósulásához bármi-
lyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének,
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevé-
kenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggõ megjele-
nítésére.

9. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyo-
san szeméremsértõ nyíltsággal ábrázolja, különösen ame-
lyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (por-
nográf reklám).

(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális
szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korláto-
zásait külön törvény állapítja meg.

(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése sze-
rint szexuális ingerkeltésre irányul.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti
tilalmat a szexuális terméken, továbbá a szexuális termé-
kek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális ter-
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mék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön
jogszabály állapítja meg.

10. § Tilos az olyan áru reklámja, amelynek elõállítása
vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

11. § Tilos a tudatosan nem észlelhetõ reklám.

Megtévesztõ reklám és az összehasonlító reklám

12. § (1) Tilos a megtévesztõ reklám.

(2) A reklám megtévesztõ jellegének megállapításakor
figyelembe kell venni különösen a reklámban foglalt azo-
kat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek

a) az áru jellemzõ tulajdonságaira,
b) az áru árára vagy az ár megállapításának módjára,

valamint az áru megvételének, illetve igénybevételének
egyéb szerzõdéses feltételeire, továbbá

c) a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellem-
zõire, az õt megilletõ jogokra, vagyonára, minõsítésére, el-
nyert díjaira
vonatkoznak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az áru jel-
lemzõ tulajdonsága különösen az áru kivitelezése, összeté-
tele, mûszaki jellemzõi, mennyisége, származási helye,
eredete, elõállításának vagy szolgáltatásának módja és
idõpontja, beszerezhetõsége, szállítása, alkalmazása, a
használatához, fenntartásához szükséges ismeretek, adott
célra való alkalmassága, a használatától várható eredmé-
nyek, veszélyessége, kockázatai, egészségre gyakorolt ha-
tásai, környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei,
tesztelése, ellenõrzöttsége vagy annak eredménye.

13. § (1) Az összehasonlító reklám
a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve,

áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,
b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az

azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalko-
zás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzõje vagy egyéb
megjelölése között,

c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve,
áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevébõl
adódó tisztességtelen elõnyszerzésre, és

d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás ti-
lalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzõi utánzásának tilalmát.

(2) Az összehasonlító reklám
a) kizárólag azonos rendeltetésû vagy azonos szükség-

leteket kielégítõ árukat hasonlíthat össze,
b) tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy

vagy több lényeges, meghatározó, jellemzõ és ellenõrizhe-
tõ tulajdonságát,

c) ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, kö-
teles azt tárgyilagosan bemutatni,

d) eredetmegjelöléssel rendelkezõ termékek összeha-
sonlítása esetén kizárólag azonos eredetmegjelölésû ter-
mékekre vonatkozhat.

(3) Jogszerû összehasonlító reklám esetében a védjegy-
jogosult kizárólagos használati joga alapján nem léphet fel
védjegyének az összehasonlító reklámban történõ – a cél-
nak megfelelõ módon megvalósuló – használatával szem-
ben, feltéve, hogy a védjegy használata elengedhetetlen az
összehasonlításhoz és nem haladja meg a feltétlenül szük-
séges mértéket.

Az egyes áruk reklámozására és az azokkal

összefüggésben történõ szponzorálásra vonatkozó

tilalmak és korlátozások

14. § (1) Tilos fegyver, lõszer, robbanóanyag és a köz-
biztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilal-
mat

a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék forgal-
mazásával vagy felhasználásával hivatásszerûen foglalko-
zó személyek számára szóló szakmai célú reklámra,

b) a fegyver vagy lõszer külön jogszabály szerinti fegy-
verszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve lõszer for-
galmazása céljából kialakított elkülönített helyiségében,
valamint a külön jogszabály szerint engedélyezett lõfegy-
ver-kiállításon elhelyezett reklámjára, és

c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz kizá-
rólag a külön jogszabály szerinti üzleten belül elhelyezett
reklámjára.

15. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszé-
lyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.

16. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasz-
nálás céljára reklámozni.

17. § Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegsza-
kítást végzõ intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás
reklámja.

18. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja,
amely

a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösz-

tönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve
az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,

d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel
vagy jármûvezetéssel kapcsolja össze,

e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása
hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
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f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alko-
holnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentõ vagy nyug-
tató hatású,

g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alko-
hol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet,
vagy

h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minõségi
jellemzõjeként hangsúlyozza.

(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját
a) sajtótermék elsõ borítólapjának külsõ oldalán, illet-

ve – honlap esetén – a nyitó oldalon,
b) színházban vagy moziban 20 óra elõtt, illetve gyer-

mek-, illetve fiatalkorúak számára készült mûsorszámot
közvetlenül megelõzõen, annak teljes idõtartama alatt és
közvetlenül azt követõen,

c) egyértelmûen játék céljára szánt terméken és annak
csomagolásán, és

d) közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá
ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz mé-
teres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.

19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a
dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék
közvetett reklámja különösen az a reklám, amely

a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a
dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más
megjelölés vagy árujelzõ használatával alkalmas a do-
hánytermék reklámozására,

b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölé-
sével vagy árujelzõjével mutatja be, vagy

c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésé-
vel vagy árujelzõjével mutat be.

(3) Nem minõsül dohánytermék reklámjának az olyan
áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy
árujelzõje valamely dohánytermékével megegyezik, ha az
áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzõje egyértelmûen
elkülöníthetõ a dohánytermékétõl.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt
tilalmat

a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló
szakmai célú reklámra,

b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok
(a továbbiakban: az Európai Gazdasági Térség államai) te-
rületén nyomtattak és adtak ki, és elsõdlegesen nem az
Európai Gazdasági Térség államainak területén való for-
galmazásra állítottak elõ,

c) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vo-
natkozó külön jogszabály szerint a dohánytermék forgal-
mazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett, kizáró-
lag a dohányáru megnevezését, illetve árát megjelenítõ
olyan reklámra, amely dohánytermék-márkanevenként
nem haladja meg az A/5 (148×210 mm) méretet, és összes-
ségében a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülö-

nített hely dohánytermékhez való hozzáférés lehetõségét
biztosító homlokzati felületének húsz százalékát, de leg-
feljebb üzletenként az A/1 (594×841 mm) méretet.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklámnak tartal-
maznia kell az „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a
környezetében élõk egészségét!” szövegû általános egész-
ségvédõ figyelmeztetést, valamint a cigaretta fõfüst egy-
ségnyi mennyiségében lévõ kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-tartalom számszerû értékét. A figyelmeztetés
szövegét és a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom-
ra vonatkozó adatokat jól olvashatóan, jól látható helyen,
vízszintesen nyomtatva, a háttérbõl kiemelve kell feltün-
tetni. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a reklám
felületének legalább harminc százalékát.

(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklám
a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,
b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút,
c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra,
d) nem tüntetheti fel a dohányzást egészséges tevé-

kenységként,
e) nem ábrázolhat dohányzó személyt,
f) nem használhatja fel ismert személyiség képét vagy

nyilatkozatát, és
g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szag-

hatást.

20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre
vonatkozóan

a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely
az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy
azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatás-
sal rendelkezik,

b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez
vagy tevékenységhez,

c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységé-
hez.

(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és
szponzorálásra fordított kiadásainak összegét a tárgyévet
követõ év március 31-éig honlapján és legalább két orszá-
gos napilapban közzéteszi.

21. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szeren-
csejátékban való részvételére felszólító reklám.

(2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó rek-
lámot olyan sajtótermékben, amely alapvetõen gyermek-,
illetve fiatalkorúakhoz szól.

22. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás rek-
lámját egészségügyi intézmény területén, épületének falán
és kerítésén, valamint – az erre a célra kijelölt hely kivéte-
lével – temetõ területén. E korlátozás nem vonatkozik a te-
metkezési szolgáltatók nevét és telephelyének címét, elér-
hetõségét, valamint a nyújtott szolgáltatás teljeskörûségé-
re utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók megkülönböz-

2008/11. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 503



tetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az egészség-
ügyi intézmény információs irodájában elhelyezett tájé-
koztatóra.

(2) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban – a
szolgáltató honlapján közzétett reklám kivételével – csak a
szolgáltató neve, megkülönböztetõ megjelölése, elérhetõ-
ségének módja és idõtartama, valamint a „temetkezés”
szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok díjának
tárgyszerû – kegyeleti jogokat nem sértõ – felsorolása tün-
tethetõ fel.

Felelõsségi szabályok

23. § (1) Az e törvényben foglalt rendelkezések megsér-
téséért – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a
reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje is
felelõs. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért
a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje
egyetemlegesen felel.

(2) A reklám közzétevõje a reklám tartalmából eredõ
jogsértés esetén

a) amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgálta-
tások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti közvetítõ szolgál-
tatónak minõsül, mentesül a felelõsség alól, ha eleget tett
az Ektv. 8–12. §-ában meghatározott feltételeknek,

b) az a) pontban nem szabályozott esetekben – a c) pont
kivételével – csak akkor felelõs, ha a reklám tartalmát te-
vékenysége során megismerte vagy megismerhette, illetve

c) a címzettlen reklámküldemények tartalmáért felelõs-
séggel nem tartozik.

(3) A 4. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a ma-
gatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, il-
letve a magukat a kódexnek alávetõ vállalkozások általi
betartása ellenõrzéséért felelõs személy vagy személyek
felelnek.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, va-
lamint az 5. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozat tar-
talmáért és valódiságáért a reklámozó felel.

(5) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezett-
ség megsértéséért a reklám közzétevõje felel.

(6) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglalt rendelkezések
megsértéséért a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé-
tevõje csak annyiban felel, amennyiben a jogsértés a rek-
lám megjelenítési módjával összefüggõ olyan okból ered,
amely nem a reklámozó kifejezett utasítása végrehajtásá-
nak a következménye.

(7) A 20. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a
szponzorálást nyújtó és a szponzorálást elfogadó vállalko-
zás egyaránt felelõs.

Eljárás a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén

24. § (1) A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a
tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsérté-
se esetén – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(2) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglaltakba ütközõ rek-
lám, valamint az e rendelkezésekbe ütközõ magatartásra
ösztönzõ magatartási kódex esetén a Gazdasági Verseny-
hivatal vagy a bíróság jár el a (3) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint.

(3) A 12. §-ban és a 13. § (2) bekezdésében foglaltak
megsértésének, valamint a magatartási kódex e rendelke-
zésekbe ütközõ magatartásra ösztönzõ voltának megálla-
pítása a Gazdasági Versenyhivatal, a 13. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak megsértésének, valamint a magatartási kó-
dex e rendelkezésekbe ütközõ magatartásra ösztönzõ vol-
tának megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik.

(4) Az információs társadalommal összefüggõ szolgál-
tatás és – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektro-
nikus hírközlés útján megvalósuló reklám tekintetében a
6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemze-
ti Hírközlési Hatóság jár el az Ektv.-ben meghatározottak
szerint.

(5) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki
azt, hogy a sérelmet szenvedett fél az e törvény rendelke-
zéseinek megsértésére alapított polgári jogi igényét köz-
vetlenül a bíróság elõtt érvényesítse.

25. § Az eljárás a gazdasági reklámtevékenységre vo-
natkozó rendelkezéseket megsértõ reklám közzétételét, a
tiltott szponzorálást megvalósító rendezvény vagy tevé-
kenység befejeztét, illetve a magatartási kódex jogsértõ
rendelkezése alkalmazásának megszûnését követõ három
éven túl nem indítható meg.

26. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az e tör-
vényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelem-
rõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A dohánytermék reklámjára, valamint a dohányter-
mékkel összefüggõ szponzorálásra vonatkozó rendelkezé-
sek megsértése miatti eljárást ügyfélként kezdeményezni
jogosultak a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi
szervezetek is.

(3) Az eljáró hatóság ellenõrzése keretében kérheti az
5. § (3) bekezdése, valamint a 6. § (5) bekezdése szerinti
nyilvántartás bemutatását, azt mint szemletárgyat lefoglal-
hatja.

(4) E törvény rendelkezései – a 24. § (2) és (4) bekezdé-
sében meghatározottak kivételével – az Fgytv. alkalmazá-
sában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
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(5) A mûsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot a
Mûsorszolgáltatási Alapba kell befizetni.

27. § Az eljáró hatóság, illetve a bíróság a még közzé
nem tett reklám közzétételét megtiltja, ha megállapítja,
hogy a reklám – közzététele esetén – a gazdasági reklámte-
vékenységre vonatkozó rendelkezésbe ütközne. A közzé-
tétel megtiltása mellett bírság kiszabásának nincs helye.

28. § (1) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a 24. § (2) és
(3) bekezdése, illetve a 31. § alapján jár el, eljárására a
Tpvt.-nek a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseibe ütközõ
magatartásokkal szembeni eljárásra vonatkozó rendelke-
zéseit kell megfelelõen alkalmazni a 29. § (1) bekezdésé-
ben, a 30. §-ban, továbbá a 27. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Ha a bíróság a 24. § (2) és (3) bekezdése alapján jár
el, eljárására alkalmazni kell a Tpvt. 86–88. §-át, valamint
a 29. § (2) bekezdésében, a 30. § (4) bekezdésében, továb-
bá a 27. §-ban foglalt rendelkezéseket is.

29. § (1) A reklámozó az eljáró hatóság felhívására a
reklám részét képezõ tényállítás valóságát igazolni köte-
les. Ha a reklámozó nem tesz eleget ennek a kötelezettség-
nek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a
valóságnak. Erre a reklámozót a hatóság felhívásában
figyelmeztetni kell.

(2) A bíróság a 24. § (3) és (5) bekezdése szerinti eljárá-
sában a reklám részét képezõ tényállítás valóságának bizo-
nyítása a reklámozót terheli.

30. § (1) A Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen, a
vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el minden olyan eset-
ben, amikor e törvény azon rendelkezéseinek megsértése
valószínûsíthetõ, amelyek alkalmazása a Gazdasági Ver-
senyhivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A Tpvt. 72. §-a (1) bekezdése c) pontjának alkalma-
zásával a 27. § szerinti intézkedés is elrendelhetõ.

(3) A Tpvt. 75. §-a szerinti kötelezettségvállalás alkal-
mazásának akkor is helye lehet, ha az ügyfél a vizsgált ma-
gatartással idõközben felhagyott. Ilyen esetben a magatar-
tás megismétlésétõl való tartózkodásra vállalható kötele-
zettség.

(4) A Tpvt. 88/B. §-ának (1)–(6) bekezdését a 24. §
(5) bekezdése szerinti perekben is megfelelõen alkalmazni
kell, ha a 24. § (3) bekezdése szerint az eljárás a Gazdasági
Versenyhivatal hatáskörébe tartozna.

31. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtását a 2006/114/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályokba üt-
közõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében
a Gazdasági Versenyhivatal látja el.

(2) A kölcsönös jogsegély során a Gazdasági Verseny-
hivatal a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosí-

tott – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
jár el.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet át-
ültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

Módosuló jogszabályok

32. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-ának (6) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Szerencsejátékban – a 16. § szerinti nem folyama-
tosan szervezett sorsolásos játék kivételével – 18 éven alu-
li személyek nem vehetnek részt.”

33. § A magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„15. § Tilos bármilyen eszközzel terhességmegszakí-
tásra ösztönözni vagy azt népszerûsíteni.”

34. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 20. §-ának r) pontjában a „gazdasági reklám-
tevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § g) pont-
ja által” szövegrész helyébe a „gazdasági reklámtevékeny-
ség alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló tör-
vényben” szöveg lép.

35. § (1) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi
CXIX. törvény (a továbbiakban: Katv.) 2. §-a (1) bekezdé-
sének 4–6. pontja helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

[E törvény alkalmazása során]

„4. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak
a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató
tevékenységeknek és kiegészítõ szolgáltatásoknak az
összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatá-
sok értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzé-
sével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámte-
vékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának
d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy
kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek)
részére.

5. Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklám-
küldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint
reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcso-
lattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, ne-
mét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklõdési körére
vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartal-
mazó lista.
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6. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatai-
nak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvet-
len üzletszerzõ szerv erre irányuló elõzetes megkeresése
ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az
e törvényben meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy
üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltot-
ták azok e célból történõ további kezelését.”

(2) A Katv. 2. §-a (1) bekezdésének 9. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazása során]

„9. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzlet-
szerzés céljából küldendõ küldemények fogadásához való
hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való
kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét,
lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hír-
közlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az
ügyfél érdeklõdési körére vonatkozó információt, vala-
mint családi állapotát tartalmazó lista.”

(3) A Katv. 3. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A tudományos kutató, a közvélemény-kutató és a
piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából,
valamint a közvetlen üzletszerzõ szerv kizárólag a kapcso-
latfelvételi lista, illetve – a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése
szerinti esetben – az üzletszerzési lista összeállítása céljá-
ból, illetõleg az általuk az adatok kezelésére, átvételére
megbízott szerv név- és lakcímadatot a következõ forrás-
ból gyûjthet, illetve használhat fel:”

(4) A Katv. 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-

tartásából név- és lakcímadatok az alábbiak szerint igé-

nyelhetõk]

„c) a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista össze-
állításához az Nytv. 11. §-a (1) bekezdésének c), d) és
h) pontjában meghatározott szempont, valamint a családi
állapot”
[szerinti megoszlásban]

(5) A Katv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést
vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pe-
dig – ha a megszüntetés a (3) bekezdés b) pontján alapul –
egyidejûleg a 21. § szerinti tilalmi listára történõ felvételt
kell érteni.”

(6) A Katv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A közvetlen üzletszerzõ szerv a jogszerû tevé-

kenységének végzéséhez szükséges listák összeállításához
a kapcsolatfelvétel, illetve – a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése
szerinti esetben – kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás
céljából név- és lakcímadatokat csak a 3. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott forrásból vehet át, és az e törvényben,
illetve a Grt.-ben elõírt feltételek teljesítése esetén gyûjt-
het.

(2) A 3. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében ügy-
félnek vagy támogatónak az tekinthetõ, aki – a termékekre
vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve,
vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereske-
delmi kommunikációra válaszolva – a maga részérõl is ki-
fejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során
név- és lakcímadatait az adatkezelõ közvetlen üzletszerzõ
szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további
kezeléséhez hozzájárult.”

(7) A Katv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § (1) A kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési
listán szereplõ név- és lakcímadatok harmadik személy ré-
szére – a 3. § (1) bekezdésének c) pontja kivételével – csak
kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor
adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik szerv nevé-
nek és tevékenységének ismeretében írásban hozzájá-
rultak.

(2) Adatátadás esetén a kapcsolatfelvételi, illetve az üz-
letszerzési lista felhasználásának feltételeit az adatátadó és
az adatátvevõ szerzõdésben határozza meg. A kapcsolat-
felvételi listáról csak kapcsolatfelvétel, az üzletszerzési
listáról pedig csak kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattar-
tás céljából történhet adatátadás. Az (1) bekezdésben elõírt
feltételek hiányában megkötött szerzõdés semmis.

(3) A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem
kapcsolható össze piackutatás céljára gyûjtött adatállo-
mánnyal.”

(8) A Katv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A közvetlen üzletszerzõ szervnek nyilvántartást
(tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a
név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének
az adott célból történõ megszüntetését, vagy ahhoz – a
közvetlen üzletszerzõ szerv erre irányuló elõzetes megke-
resése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok át-
vétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervé-
nél éltek az adatletiltás jogával.

(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta
szereplõ érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvétel-
re, harmadik személynek átadásra, illetõleg új kapcsolat-
felvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi lis-
tán szereplõ érintettektõl közvetlen üzletszerzési célból
küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kér-
hetõ, illetve reklámküldemény nem küldhetõ, kivéve, ha a
tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.”

(9) A Katv.
a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „üzletfél”

szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,
b) 3. §-ának (2) bekezdésében a „közvetlen üzletszer-

zési” szövegrész helyébe a „kapcsolatfelvételi, illetve üz-
letszerzési” szöveg,

c) 4. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „és
k) pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában meghatá-
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rozott bármely szempont, valamint a családi állapot” szö-
veg,

d) 19. §-ában az „a tevékenységét” szövegrész helyébe
az „az adatkezelési tevékenységet”, az „és csak abban az
esetben” szövegrész helyébe az „és az Avtv. szerinti har-
madik országba csak abban az esetben” szöveg,

e) 20. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „az üzlet-
szerzési listára való felvételét” szövegrész helyébe az
„a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való sze-
repeltetését” szöveg,

f) 20. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „üzletszer-
zési” szövegrész helyébe a „kapcsolatfelvételi, illetve üz-
letszerzési” szöveg,

g) 21. §-ának (4) bekezdésében a „19. §” szövegrész
helyébe a „20. §” szöveg
lép.

36. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
201. §-a és azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím
és rendelkezés lép, egyidejûleg a törvény a következõ
201/A. és 201/B. §-sal egészül ki:

,,A reklámtevékenységre vonatkozó különös

rendelkezések

201. § A fiatalkorúakat betételhelyezésre, hitelfelvétel-
re vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevételére felhí-
vó reklámot hitelintézet mint reklámozó esetében legalább
két országos napilapban, szövetkezeti hitelintézet mint
reklámozó esetében pedig legalább egy napilapban és egy
országos napilapban közzé kell tenni.

201/A. § Tilos a sorsolásra vonatkozó reklám. E tilalom
nem vonatkozik a nyereménybetét-sorsolásra.

201/B. § A 201. §-ban és a 201/A. §-ban foglalt rendel-
kezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár
el a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben
meghatározottak szerint. E rendelkezések a fogyasztó-
védelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

37. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény 162. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívó-
rendszer vagy elõfizetõi kapcsolat létrehozására szolgáló
más automatizált eszköz az elõfizetõ tekintetében csak ak-
kor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás,
közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az elõfizetõ
elõzetesen hozzájárult.

(2) Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvéle-
mény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevé-
kenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának
hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve
egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minõsülõ tájékoz-

tatás céljából olyan elõfizetõvel kapcsolatot kezdemé-
nyezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kap-
csolatfelvételt fogadni.”

38. § A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
2. §-ának 2. pontjában a „gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló 1997. évi LVIII.” szövegrész helyébe a „gazdasági
reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlá-
tairól szóló” szöveg lép.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba,
eljárási szabályait a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(2) A 3. § a) pontja, az 5. § (4) bekezdése, a 19. §, a 23. §
(5) bekezdése, valamint a 42. § 2009. március 1-jén lép ha-
tályba.

40. § Hatályát veszti
a) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi

LVIII. törvény 1. §-a, 2. §-ának a), b) és d)–x) pontja,
3–11. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, 12. §-a (2) bekezdésé-
nek bevezetõ szövegében a „vagy alkoholtartalmú ital”
szövegrész, 13. §-ának (5) bekezdése, valamint
14–25/A. §-a,

b) az Szjtv. 36/A. §-ának (3) bekezdése,
c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

122. §-ának (12) bekezdése,
d) a Katv. 2. §-ának (2) bekezdése és 22. §-a,
e) a Hpt. 202. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint

206/A. §-a,
f) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

203. §-ának (2) bekezdése,
g) az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi

XXVIII. törvény 24/A. §-ának (2) bekezdésében a „ , rek-
lámozása, hirdetése” szövegrész,

h) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 27. §-ának (3)–(5) bekezdése,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 3. §-a (1) bekezdésének 25. pontja,
8. §-át megelõzõ alcím, 8. és 9. §-a.

41. § A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997.
évi LVIII. törvény 12. §-a (2) és (3) bekezdésének, 13. §-a
(1)–(4) bekezdésének és 13/A. §-ának megsértése miatt a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el, az e törvényben meghatá-
rozott szabályok szerint.

42. § Hatályát veszti a gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló 1997. évi LVIII. törvény.

43. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a
Katv. 21. §-a szerinti tilalmi listán szereplõ személyeket a

2008/11. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 507



Katv. e törvénnyel módosított 21. §-a szerinti tilalmi listán
tovább kell szerepeltetni.

(2) A 6. § (1) bekezdésétõl eltérõen az e törvény hatály-
balépését megelõzõen a közvetlen üzletszerzõ szerv, illet-
ve az általa az adatok kezelésére, átvételére a Katv.-vel
összhangban megbízott szerv által kezelt közvetlen üzlet-
szerzési listán szereplõ természetes személy érintettek ré-
szére elõzetes és kifejezett hozzájárulásuk nélkül 2009.
május 31-ig lehet közvetlen üzletszerzés módszerével – az
Ektv. szerinti elektronikus hirdetés kivételével – reklámot
tartalmazó küldeményt küldeni. Ha az érintett 2009. május
31-ig nem tett a 6. § (1) bekezdése szerinti hozzájáruló nyi-
latkozatot, adatai közvetlen üzletszerzési célból a továb-
biakban nem kezelhetõk, azokat törölni kell.

(3) A 6. §-tól eltérõen, a vállalkozás – ha az érintett sze-
mély kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési
címéhez egy áru értékesítése során jogszerûen jutott hoz-
zá –, ugyanez a vállalkozás 2009. május 31-ig felhasznál-
hatja ezeket az adatokat saját hasonló áruinak reklámozása
céljából elektronikus hirdetés küldésére. Ez esetben bizto-
sítani kell, hogy a reklám címzettje az elektronikus hirde-
tés megküldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nél-
kül megtilthassa. A megtiltás lehetõségére egyértelmûen
és feltûnõ módon fel kell hívni az érintett személy figyel-
mét mind a kapcsolattartói adatok gyûjtésekor, mind a ké-
sõbbiekben, az egyes elektronikus hirdetések megküldése-
kor.

(4) A közvetlen üzletszerzõ szerv az érintett személynek
az e törvény hatálybalépését követõ elsõ alkalommal törté-
nõ megkeresése során, de legkésõbb 2009. május 31-ig kö-
teles a közvetlen üzletszerzési listán szereplõ érintett ter-
mészetes személyeket – a 6. § (7) bekezdése szerinti tarta-
lommal – tájékoztatni a postai címzett reklámküldemé-
nyek küldésének a 6. § (4) bekezdése szerinti megtiltása
lehetõségérõl.

44. § (1) A 32. §-t megelõzõ alcím és a 32–38. §, vala-
mint a 40. § 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) A 41. § és a 42. § 2009. március 2-án hatályát veszti.

(3) A 43. § 2009. június 1-jén hatályát veszti.

(4) E § 2009. június 2-án hatályát veszti.

45. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok-
nak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK
irányelve (2006. december 12.) a megtévesztõ és összeha-
sonlító reklámról (kodifikált változat) [a 2. §, a 3. § d),
g)–i) és r) pont, a 12. §, a 13. § (1) és (2) bek., a 23. § (3) és
(6) bek., a 24. § (2) és (3) bek., és a 27–29. §, valamint a
30. § (1) és (4) bek.],

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irány-
elve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek rek-
lámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésérõl, az

5. cikk (2) bekezdése kivételével [a 3. § a) és p) pont, a
19. § (1) és (2) bek., (4) bek. a) és b) pont, a 20. §, a 23. §
(7) bek. és a 26. § (2) bek.],

c) az Európai Parlament és a Tanács – a 97/36/EK és a
2007/65/EK irányelvekkel módosított – 89/552/EGK
irányelve (1989. október 3.) a tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehan-
golásáról, 3e. cikk (1) bekezdés e) pontja és 15. cikk
[a 18. § (1) bek.].

(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Gaz-
dasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK
rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl, 4. cikk (1) és (6) bekezdés [a 28. §
(1) bek., a 30. § (3) bek. és a 31. § (1) bek.],

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. decem-
ber 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
[a 31. § (2) bek.],

c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március
17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért fele-
lõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehaj-
tásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról
[a 31. § (2) bek.].

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
213/2008. (VIII. 29.) Korm.

rendelete
az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl

A Kormány a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 55. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya azokra a termék értékesítésére
vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésekre terjed
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ki, amelyek megkötésére vállalkozás vagy a vállalkozás
nevében, illetve javára szerzõdést kötõ személy (a továb-
biakban együtt: vállalkozás) és fogyasztó között, a vállal-
kozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephe-
lyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így külö-
nösen

a) a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartóz-
kodási helyén, feltéve, hogy a vállalkozás a fogyasztót
nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy

b) a vállalkozás vagy harmadik személy által ilyen cél-
ból szervezett utazás, rendezvény alkalmával.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az olyan termék értékesí-
tésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésre
is, amely különbözik attól a terméktõl, illetve szolgáltatás-
tól, amelynek tekintetében a fogyasztó a vállalkozás láto-
gatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem
tudta, és kellõ gondosság mellett nem tudhatta, hogy e ter-
mék, illetve szolgáltatás értékesítése a vállalkozás gazda-
sági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe tar-
tozik.

(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor a
vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiá-
nyában a fogyasztó tesz szerzõdéskötésre ajánlatot a vál-
lalkozásnak.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az építési szerzõdésre,
b) az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó

más jog megszerzésére irányuló szerzõdésre,
c) a biztosítási szerzõdésre,
d) az értékpapírra vonatkozó szerzõdésekre.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a vállalkozás vásá-
ron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítõ tevé-
kenységére.

(6) A vállalkozás és a fogyasztó között kizárólag egy
vagy több távközlõ eszköz használata útján kötött szerzõ-
désre a távollévõk között kötött szerzõdésekre vonatkozó
külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

A fogyasztót az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben nem
köti az ajánlata, ha a vállalkozás az ajánlatot nyomban el
nem fogadta.

3. §

(1) A vállalkozás köteles legkésõbb a szerzõdés megkö-
tésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni a 4. § szerinti
jogáról, és annak a személynek a nevérõl, címérõl, és – ha
az elállási nyilatkozatot ilyen módon is fogadja – elektro-
nikus levelezési címérõl, akivel szemben e jogát gyakorol-
hatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást keltezéssel
kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerzõ-
dés azonosítását lehetõvé tévõ adatokat.

(3) Ha a vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, a szerzõdés semmis.

4. §

(1) A fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott idõ-
tartamon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerzõdés esetében a

termék kézhezvételének napjától számított nyolc munka-
nap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében
a szerzõdéskötés napjától számított nyolc munkanap eltel-
téig
gyakorolhatja.

(3) Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvé-
nyesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát
a határidõ lejárta elõtt elküldi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó
nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökke-
nését, amely a rendeltetésszerû használat következménye,
és nem köteles a termék használatáért használati díjat
fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért
azonban helytállni tartozik.

(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén a
vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgál-
tatás díja után kamatot fizetni.

(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát
a fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében
visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt
szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használ-
hatósága nem csökkent, a vételár arányos részének vissza-
szolgáltatását követelheti.

(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést
részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére
vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követel-
heti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó
díjat. Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a
fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe
vette.

5. §

A fogyasztó a 2. és 4. §-ban meghatározott jogairól
érvényesen nem mondhat le.
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6. §

Ez a rendelet a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kötött szerzõdé-
sekre, illetve a hatálybalépését követõen tett, az 1. § (3) be-
kezdése szerinti ajánlatokra kell alkalmazni.

7. §

(1) Hatályát veszti az üzleten kívül fogyasztóval kötött
szerzõdésekrõl és az üzleten kívüli kereskedés folytatásá-
nak egyes feltételeirõl szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet.

(2) Ez a § a rendelet hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

8. §

Ez a rendelet az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdé-
sek esetén a fogyasztók védelmérõl szóló, 1985. december
20-i 85/577/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

Alfatours Utazási Iroda
1131 Budapest, Dolmány u. 16.
Tel.: 238-0884
Fax: 238-0885
U-000959
Alfatours Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 24.

BECK TOURS & PLAN Utazási Iroda
9028 Gyõr, Bagoly u. 7.
Tel.: (96) 509-330
Fax: (96) 509-331
U-000960
BECK TOURS & PLAN Utazási és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 24.

CongressLine Utazási Iroda
1056 Budapest, Fejér György u. 12.
Tel.: 429-0146
Fax: 429-0147
U-000958
CongressLine Rendezvényszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 19.

Euro Travel Utazási Iroda
1062 Budapest, Andrássy út 61.
Tel.: 413-0652
Fax: 321-8346
U-000951
Euro Travel International Idegenforgalmi, Utazási
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 01.

International Language Travel Utazási Iroda
1065 Budapest, Révay u. 10.
Tel.: 273-0691
Fax: 273-0692
U-000955
International Language Travel Nyelvi Utaztató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 12.

IRISZ TRAVEL Utazási Ügynökség
1183 Budapest, Üllõi út 440–442.
Tel.: 290-1684
Fax: 290-1684
U-000953
IRISZ TRAVEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 03.

„Mega-F Kft. ELEPHANT TRAVEL”
Utazási Ügynökség
2314 Halásztelek, Mikszáth Kálmán u. 4/A
Tel.: (24) 453-280
Fax: (24) 453-280
U-000950
MEGA-F Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 15.

MENTOR TOURS Utazási Iroda
8184 Balatonfûzfõ, Irinyi J. u. 8. fszt. 2.
Tel.: (88) 574-570
Fax: (88) 574-571
U-000961
„MENTOR TOURS” Utazásszervezõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 26.

MIKLÓS TRAVEL Utazási Iroda
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky út 39/A
Tel.: (24) 515-545
Fax: (24) 515-546
U-000956
MIKLÓS TRAVEL Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 16.
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NEW AGE TRAVEL Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 17–19.
Tel.: (42) 506-125
Fax: (42) 506-126
U-000957
NEW AGE Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 18.

OLINERA Utazásközvetítõ Ügynökség
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Tel.: 398-7570
Fax: 398-7571
U-000949
OLINERA Utazásközvetítõ Ügynökség Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 15.

PANACO AKTÍV Utazási Iroda
3300 Eger, Vörösmarty u. 43. tetõtér 1.
Tel.: (36) 322-373
Fax: (36) 322-373
U-000954
Panaco Aktív Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 05.

SAARA TOURS Utazási Iroda
1125 Budapest, Zirzen Janka u. 43.
Tel.: (30) 320-2401
Fax: 299-0687
U-000952
SAARA TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 09. 02.

2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

A. M. Masteclass Utazási Iroda
1065 Budapest, Teréz krt. 62.
Tel.: 269-0559
Fax: 269-0542
U-000317
A. M. Masteclass Oktatásszervezõ és Utazási Kft.
Törlés: 2008. 09. 05.

Euro Travel Utazási Iroda
1062 Budapest, Andrássy u. 61.
Tel.: 321-8346
Fax: 321-8346
R-2052/2000.
Euro Travel Hungary Utazási, Ügynöki és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 09. 01.

2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

ÁRKÁDIA Utazda Utazási Iroda
1078 Budapest, István u. 28.
Tel.: 342-2127
Fax: 332-4228
R-01704/1999.
ÁRKÁDIA Utazda Idegenforgalmi és Szolgáltató
Utazási Kft.
Törlés: 2006. 12. 11.
Végrehajtható: 2008. 07. 01.

Desert Voyage Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 24/B fszt. 3.
Tel.: 216-1704
Fax: 216-1704
U-000804
Desert Voyage Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 10. 06.
Végrehajtható: 2008. 10. 06.

Négy Évszak Tours Utazási Ügynökség
6500 Baja, Deák F. u. 9.
Tel.: (79) 325-552
Fax: (79) 325-552
U-000890
Négy Évszak Tours Utazási Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 23.
Jogerõs: 2008. 08. 01.

PLANET HUNGARY Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 3. 3. em. 3.
Tel.: 321-4052
Fax: 321-4052
U-000388
PLANET HUNGARY Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2008. 07. 08.
Jogerõs: 2008. 09. 17.

VIVA TRAVEL Utazási Iroda
1015 Budapest, Mária tér 4.
Tel.: 785-0202
Fax: 785-0203
U-000847
VIVA TRAVEL Magyarország Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2008. 07. 08.
Jogerõs: 2008. 08. 27.
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2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

GOING Utazási Iroda
1051 Budapest, Október 6. u. 7. III. em. 325.
Tel.: 266-1268
Fax: 266-2595
U-000719
GOING Utazás Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 08. 25.
(charterjárat igénybevételével való bõvítés)

Natur Air Balaton Utazási Iroda
8360 Keszthely, Georgikon u. 23.
Tel.: (83) 315-368
Fax: (83) 315-368
U-000889
NATUR AIR Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 09. 23.

2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

Hajós-Pincefalu Kft. Happy Sun Utazási Irodája
6301 Kalocsa, Szent István király út 37.
Tel.: (76) 565-040
Fax: (76) 565-041
U-000690
Hajós-Pincefalu Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 09. 01. (kiutaztatás)

Jolly Joker Utazási Iroda
2800 Tatabánya, Fõ tér 34.
Tel.: (34) 312-246
Fax: (34) 331-113
U-000742
Jolly Joker Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 09. 01. (belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30. között

Hatósági nyilvántartásba vétel

Á–Z Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 4. 5. em. 36.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-871312
adószáma: 13750815
Nyilvántartásba vételi száma: X-000041/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. szeptem-

ber 25.

A vállalkozás a
Hotel Napfény elnevezésû üdülõingatlan (cím: 8749

Zalakaros, Termál u. 10.; hrsz.: 282.) apartmanjainak
(összesen 4 db)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

VILLA – LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 8782 Zalacsány, Csány László u. 24. E ép.

tetõtér 3.
cégjegyzékszáma: Cg.: 20-09-068456
adószáma: 14289998
Nyilvántartásba vételi száma: X-000042/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. szeptem-

ber 29.

A vállalkozás a
Batthyány Kastély Villapark elnevezésû üdülõingat-

lan 4 db apartmanjának (cím: 8782 Zalacsány, Csány
László utca 24.; hrsz.: 29/2/E/1.; 29/2/E/2.; 29/2/E/3.;
29/2/E/4.)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás

LUXIMPEX Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Szolgáltató Kft.

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.
cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-000751
adószáma: 10528181
nyilvántartási száma: X-000088/2007.
Módosított határozat kelte: 2008. szeptember 22.

A vállalkozás
a „Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda” 4200 Haj-

dúszoboszló, Mátyás király sétány 19. (hrsz.: 3514/4.)
alatt nyilvántartott üdülõépület apartmanjainak (ösz-
szesen 15 db)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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Pannon Werde Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
székhelye: 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B
cégjegyzékszáma: Cg.: 20-09-064341
adószáma: 11916095
nyilvántartási száma: X-000029/2008.
Módosított határozat kelte: 2008. szeptember 10.

TÖRÖLVE:

Értékesítõ székhelye: 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 8.

BEJEGYEZVE:
Értékesítõ székhelye: 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B

A vállalkozás a
1. Hotel Vital**** 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B

szám alatti ingatlan (hrsz.: 276/1.) szállodai szobáinak
és apartmanjainak,

2. a 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/A szám alatti címen
található épületben lévõ 2 db apartman (hrsz.:
276/2/A/20. és 276/2/A/23.)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

Araamu Travel Utazási Iroda
1136 Budapest, Pannónia u. 21. al. 3.
Tel.: 237-0904
Fax: 237-0905
U-000965
Araamu Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 10. 27.

NOÉ TOURS Utazási Iroda
9026 Gyõr, Mezõ u. 3/A
Tel.: (96) 335-511
Fax: (96) 335-511
U-000963
„NOÉ” Továbbképzési és Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 10. 14.

S. L. (HU) Kft.
2000 Szentendre, Kõzúzó u. 8.
Tel.: (26) 787-8176
Fax: (26) 787-8176
U-000964
S. L. (HU) Kft.
Bejegyzés: 2008. 10. 21.

SONNENLICHT SP. Utazási Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös u. 9.
Tel.: (96) 576-594
Fax: (96) 576-581
U-000962
SONNENLICHT SP. Kft.
Bejegyzés: 2008. 10. 02.

2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Bóta Travel Utazási Ügynökség
3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 132.
Tel.: 49/313-761
Fax: 49/313-761
U-000818
Bóta Zsolt és Társa Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 10. 15.

Lótusz Utazási Iroda
8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.
Tel.: (83) 500-599
Fax: (83) 500-591
U-000353
LOTUS THERME Szállodaüzemeltetõ Kft.
Törlés: 2008. 10. 14.

NAIRI TRAVEL Utazási Iroda
1074 Budapest, Dohány u. 80.
Tel.: 413-0054
Fax: 413-0055
U-000691
NAIRI TRAVEL Utazási Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 10. 17.

ÖTMÉRFÖLDES Utazási Partner Iroda
2060 Bicske, Szent István út 35.
Tel.: (22) 263-707
Fax: (22) 263-707
U-000827
Ötmérföldes Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2008. 10. 17.

Pannon Travel Utazási Iroda
2484 Agárd, Török Bálint u. 45.
Tel.: (22) 370-360
Fax: (22) 370-361
U-000210
Pannon Travel Nemzetközi Utazási Iroda Egyéni Cég
Törlés: 2008. 10. 21.
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REPÜLÕ PULI HÁTIZSÁKOS UTAZÁS
Utazási Iroda
1072 Budapest, Klauzál u. 13. 5. em. 3.
Tel.: 786-7803
Fax: 786-7803
U-000936
Repülõ Puli Üzletviteli Tanácsadó Kft.
Törlés: 2008. 10. 29.

SAVARIA TOURIST Utazási Iroda
9700 Szombathely, Mártírok tere 1.
Tel.: (94) 312-348
Fax: (94) 312-315
R-1818/1998.
SAVARIA TOURIST Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 10. 15.

2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett,
illetve végrehajtható hivatalból történt törlések

Jimakos Tours Utazási Iroda
1055 Budapest, Szent István krt. 23.
Tel.: 281-5541
Fax: 281-5541
U-000786
Jimakos Tours Turisztikai és Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2008. 07. 03.
Jogerõs: 2008. 09. 17.

OMNITOURS Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi út 70.
Tel.: (46) 413-220
Fax: (46) 353-722
R-00924/1994/1999.
OMNITOURS Utazási Iroda Egyéni Cég
Törlés: 2008. 10. 13.
Jogerõs: 2008. 11. 03.

SYL TOURS Utazási Iroda
1074 Budapest, Alsó erdõsor u. 3.
Tel.: 284-8494
Fax: 430-0481
U-000460
SYL TOURS Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 10. 30.
Jogerõs: 2008. 10. 30.

2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából nem jogerõs,
de azonnali végrehajtást elrendelõ

hivatalból történt törlések

Intersun Travel Service Utazási Iroda
1081 Budapest, Rákóczi út 75.
Tel.: 210-6383
Fax: 323-0777
U-000578
Intersun Travel Service Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2008. 10. 17.
Törlés oka: jogszabálysértés

2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

FOREVER TRAVEL Kft. Utazásközvetítõ Iroda
1091 Budapest, Üllõi út 9.
Tel.: 456-0900
Fax: 456-0901
U-000934
FOREVER TRAVEL Utazásközvetítõ Iroda
Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: Utazások.Hu Utazásközvetítõ Iroda
Utazások.Hu Utazásközvetítõ Iroda Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 10. 02.

T & T Sport Utazási Iroda
1024 Budapest, Lövõház u. 16/A fszt. 2.
Tel.: 336-1142
Fax: 336-1143
U-000935
T & T Sport Travel Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: T & T Sport TRAVEL Kft. Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 10. 02.

514 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2008/11. szám



2008. október 1. és 2008. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

CIVIS TOURS Utazási Iroda
4024 Debrecen, Batthyány u. 16.
Tel.: (52) 453-430
Fax: (52) 411-234
R-01197.
CIVIS TOURS Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 10. 02.
(kiutaztatás és belföld)

RIVA BB Utazási Iroda
1088 Budapest, József krt. 9.
Tel.: 266-9990
Fax: 266-9991
U-000114
RIVA BB Kereskedelmi, Szolgáltató és Szervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 10. 30. (kiutaztatás)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2008. október 1. és 2008. október 31. között

Hatósági nyilvántartásba vétel

Dinasztia Hotel Kft.
székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 39.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-893740
adószáma: 14207279-2-43
Nyilvántartásba vételi száma: X-000037/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. október 29.

A time share vállalkozás a
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 3. szám

alatti Hotel Aurum (hrsz.: 3517/1.) ingatlan
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Sirius-Termál Bt.
székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 19.
cégjegyzékszáma: Cg.: 20-06-039285
adószáma: 22551281-2-20
Nyilvántartásba vételi száma: X-000043/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. október 22.

A time share vállalkozás a
8380 Hévíz, Széchenyi u. 19. szám alatti Kék Villa

(hrsz.: 1034/2/A/1.) ingatlan
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás

Inter-Thermál Idegenforgalmi, Vendéglátóipari és
Szolgáltató Kft.

székhelye: 1221 Budapest, Pásztorlány u. 3.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-672077
adószáma: 12383694
Nyilvántartásba vételi száma: X-000085/2007.
Módosított határozat kelte: 2008. október 30.

A time share vállalkozás a
zalacsányi Batthyány Kastélyszálló, 8782 Zalacsány,

Csányi u. 24. (hrsz.: 29/2/A/1. és 29/2/A/2.) alatti apart-
manok (összesen: 29 db)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Hatósági nyilvántartásból való saját kérésre történõ
törlés

Resort Holiday Club Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 1063 Budapest, Szondi u. 44/B
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-866361
adószáma: 13654001
nyilvántartásba vételi száma: X-000063/2006.
Törlõ határozat kelte: 2008. október 14.

A Resort Holiday Club Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az
ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszer-
zésére irányuló szerzõdésekrõl szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerzõdést nem köthet,
az általa kínált ingatlanokra vonatkozóan reklámtevékeny-
séget nem folytathat.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ
Az Önkormányzati Minisztérium hivatalos értesítõje
Szerkesztésért felelõs: dr. Kovács Miklós. Szerkesztõség: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4. Tel.: 225-6506.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Megjelenik havonta.
2008. évi éves elõfizetési díj: 14 112 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával, egy példány ára: 1155 Ft áfával.

HU ISSN 1218-8395
08.3525 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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