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2008. évi XLVII.
törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról*

Az Országgyûlés a fogyasztók érdekeinek védelme, a
tisztességes piaci magatartás elõmozdítása és a tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb
fellépés érdekében, a tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
lat felszámolását célzó szakmai önszabályozás gyakorlatá-
nak jelentõségét elismerve és e célból az önszabályozás
keretében létrehozott magatartási kódexek betartásának
ellenõrzését megerõsítve, a következõ törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a törvény állapítja meg az áruhoz kapcsoló-
dó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelõzõen, an-
nak során és azt követõen a fogyasztóval szemben alkal-
mazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen ke-
reskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási
kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok meg-
sértésével szembeni eljárás szabályait.

(2) A törvény hatálya arra a kereskedelmi gyakorlatra
terjed ki, amely a Magyar Köztársaság területén valósul
meg, továbbá arra is, amely a Magyar Köztársaság terüle-
tén bárkit fogyasztóként érint.

(3) Nem terjed ki e törvény hatálya
a) a szerzõdés létrejöttére, érvényességére és joghatá-

saira, valamint a kereskedelmi gyakorlattal összefüggés-
ben felmerülõ polgári jogi igényekre,

b) a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok létrejöttére,
fennállására és érvényesítésére,

c) a nemesfémtárgy nemesfémtartalmának tanúsítására
és jelzésére.

(4) Külön törvény vagy az annak végrehajtására kiadott
jogszabály a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az e
törvényben foglalt szabályokon túl részletesebb, illetve
szigorúbb szabályokat írhat elõ

a) pénzügyi és kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás, bizto-
sítási, biztosításközvetítõi és biztosítási szaktanácsadói
szolgáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenység és be-
fektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgálta-
tás, árutõzsdei szolgáltatás, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárak által nyújtott szolgáltatás, valamint a ma-
gán-nyugdíjpénztári szolgáltatás tekintetében,

b) ingatlanokra vonatkozóan,
c) az áru egészségügyi vonatkozásaival vagy biztonsá-

gosságával összefüggõ követelmények érvényesítése cél-
jából,

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

d) a környezet védelmével összefüggõ követelmények
érvényesítése céljából, vagy

e) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló törvényben meghatározott szabályozott szakma gya-
korlásának feltételeire vonatkozóan az adott hivatás alap-
vetõ szakmai szabályainak – különösen a szakma függet-
lenségének, méltóságának, tiszteletének, a szakmai titok-
tartás védelmére, valamint a fogyasztókkal és a szakmát
gyakorló más személyekkel szemben tanúsított magatartás
tisztességességének biztosítására vonatkozó szabályok –
érvényesülése érdekében.

(5) A (4) bekezdésben nem említett tevékenységekre
vonatkozó jogszabály e törvény rendelkezéseitõl részlete-
sebb, illetve szigorúbb követelményeket is megállapíthat a
kereskedelmi gyakorlatokra, amennyiben

a) ez kötelezõ európai uniós jogi aktus végrehajtásához
szükséges, vagy

b) azt valamely, egyes árukra vagy azok meghatározott
csoportjára vonatkozó kötelezõ európai uniós jogi aktus
kifejezetten megengedi.

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

vékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy,

b) vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekinteté-
ben önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységé-
vel összefüggõ célok érdekében jár el,

c) áru: minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó
dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi esz-
közt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti
erõket – (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan,
a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékû jog,

d) kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az
áru fogyasztók részére történõ értékesítésével, szolgáltatá-
sával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja,
marketingtevékenységek vagy egyéb kereskedelmi kom-
munikációja,

e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvet-
lenül összefüggésben történõ információközlés, függetle-
nül annak megjelenési módjától, eszközétõl,

f) reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ fel-
tételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben ekként
meghatározott fogalom,

g) vásárlásra felhívás: kereskedelmi kommunikáció-
ban az áru jellemzõinek és árának, illetve díjának feltünte-
tése az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfele-
lõen olyan módon, hogy ezáltal lehetõvé válik a fogyasztó
számára az áru megvétele, illetve igénybevétele,

h) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése,
hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett
kössön szerzõdést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely
jogát az áruval kapcsolatban,
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i) 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 (a továb-
biakban: magatartási kódexnek való alávetés).

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

(2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakor-

lat megvalósítója nem az ésszerûen elvárható szintû szak-
ismerettel, illetve nem a jóhiszemûség és tisztesség alapel-
vének megfelelõen elvárható gondossággal jár el (a továb-
biakban: szakmai gondosság követelménye), és

b) amely érzékelhetõen rontja azon fogyasztó lehetõsé-
gét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birto-
kában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban
alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és
ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg
(a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy
erre alkalmas.

(3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különö-
sen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztõ (6. §
és 7. §) vagy agresszív (8. §).

(4) A mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakor-
latok tisztességtelenek.

4. § (1) A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki éssze-
rûen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható
figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe
véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi,
kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi
gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irá-
nyul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemzõ maga-
tartást kell figyelembe venni.

(2) Ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak
egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru
vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fi-
zikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egy-
értelmûen azonosítható csoportja magatartásának torzítá-
sára alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat meg-
valósítója által ésszerûen elõre látható, a gyakorlatot az
érintett csoport tagjaira általánosan jellemzõ magatartás
szempontjából kell értékelni.

(3) Nem tekinthetõ a magatartás torzítására alkalmas-
nak a reklámban túlzó vagy nem szó szerint értendõ kije-
lentések bevett, a reklám természetébõl adódó mértéket
meg nem haladó alkalmazása.

5. § Magatartási kódex nem ösztönözhet tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatra.

6. § (1) Megtévesztõ az a kereskedelmi gyakorlat, amely
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figye-
lemmel megjelenésének valamennyi körülményére –
olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas
arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy
vagy több tényezõ tekintetében és ezáltal a fogyasztót
olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas:

a) az áru létezése, természete, figyelembe véve a ter-
mék megnevezésére vonatkozó jogszabályi elõírásokat is,

b) az áru lényeges jellemzõi, így különösen
ba) kivitelezése, összetétele, mûszaki jellemzõi, tarto-

zékai,
bb) mennyisége,
bc) származási helye, eredete,
bd) elõállításának vagy szolgáltatásának módja és idõ-

pontja,
be) beszerezhetõsége, szállítása,
bf) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szük-

séges ismeretek,
bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától

várható eredmények, elõnyei,
bh) veszélyessége, kockázatai,
bi) környezeti hatásai,
bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy
bk) tesztelése, ellenõrzöttsége vagy annak eredménye,
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításá-

nak módja, különleges árkedvezmény vagy árelõny meg-
léte,

d) az áru igénybevételéhez kapcsolódó adómentesség,
adókedvezmény vagy más adóelõny,

e) az áruhoz kapcsolódóan valamely szolgáltatás, al-
katrész, csere vagy javítás szükségessége,

f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat
és panaszkezelés,

g) a vállalkozás vagy képviselõjének személye, jellem-
zõi és jogai, így különösen az ilyen minõsége, a jogállása,
társulásokban való részvétele és kapcsolatai, vagyona,
szellemi alkotásokon fennálló jogai és kereskedelmi tulaj-
donjoga, engedélye, képesítései, díjai és kitüntetései,

h) a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértéke, a
kereskedelmi gyakorlat indítékai, az értékesítési folyamat
természete, a szponzorálásra, a vállalkozás vagy az áru jó-
váhagyására vonatkozó bármely állítás vagy jelzés, vagy

i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet foly-
tán esetlegesen terhelõ hátrányos jogkövetkezmények
kockázata.

(2) Megtévesztõ kereskedelmi gyakorlat továbbá
a) az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozás-

sal, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzõjével vagy
egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet,
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b) az olyan magatartási kódexben foglalt követelmény
be nem tartása, amelynek a vállalkozás alávetette magát,
amennyiben a vállalkozás

ba) a követelmény betartására nem csupán szándéknyi-
latkozat formájában, hanem igazolható módon kötelezett-
séget vállalt, és

bb) a kereskedelmi gyakorlat keretében utal a kódex-
nek való alávetettségére,
ha ez valamennyi tényszerû körülmény figyelembevéte-
lével a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy
erre alkalmas.

7. § (1) Megtévesztõ az a kereskedelmi gyakorlat, amely
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerû körül-

ményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az
adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez
szükséges és ezért jelentõs információt elhallgat, elrejt,
vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthetõ vagy idõsze-
rûtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi
meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját,
amennyiben az a körülményekbõl nem derül ki, és

b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozata-
lára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg,
vagy erre alkalmas
(a továbbiakban: megtévesztõ mulasztás).

(2) Ha a kommunikáció eszköze térbeli vagy idõbeli korlá-
tokat támaszt, ezeket az akadályokat és minden olyan intéz-
kedést, amelyet a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója an-
nak érdekében tett, hogy az információt más módon eljuttas-
sa a fogyasztókhoz, figyelembe kell venni annak megítélésé-
nél, hogy fennállt-e megtévesztõ mulasztás.

(3) E § alkalmazásában
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi ak-

tusában,
b) kötelezõ európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek

átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelke-
zésekben, illetve

c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint
(5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi ren-
delkezésekben
meghatározott tájékoztatási követelményekben elõírt in-
formáció az ott meghatározott kereskedelmi kommuniká-
ció tekintetében jelentõs.

(4) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
(3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ uniós jogi rendel-
kezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

(5) Vásárlásra felhívás esetén jelentõs információ:
a) az áru lényeges jellemzõi, az alkalmazott kommuni-

kációs eszköznek megfelelõ mértékben,
b) a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas

módon, illetve annak a vállalkozásnak az azonosításra al-
kalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi
gyakorlat megvalósítója eljár,

c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelezõ terheket
is magában foglaló ár, illetve díj vagy – amennyiben az áru
jellegébõl adódóan az árat, illetve díjat nem lehet éssze-
rûen elõre megállapítani – az ár, illetve díj megállapításá-
nak módja, valamint az összes járulékos költség, így külö-
nösen fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve
amennyiben e költségeket nem lehet ésszerûen elõre meg-
állapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további költsé-
gek merülhetnek fel,

d) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a
panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek eltérnek a
szakmai gondosság követelményeitõl,

e) olyan szerzõdések esetében, amelyek tekintetében
jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, az erre
való utalás.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben nem megtévesztõ
mulasztás, ha az információ egyébként a körülményekbõl
közvetlenül kitûnik.

8. § (1) Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely
– figyelembe véve valamennyi tényszerû körülményt –
pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a
fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár
a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentõ-
sen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentõsen korlá-
tozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy
magatartási szabadságát, illetve lehetõségét a tájékozott
döntés meghozatalára és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

(2) Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gya-
korlat agresszív-e, figyelembe kell venni a következõket:

a) a kereskedelmi gyakorlat idõzítése, helye, jellege és
alkalmazásának idõtartama,

b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasz-
nálat vagy magatartás fenyegetõ, félelemkeltõ vagy becs-
mérlõ volta,

c) súlyos, a fogyasztó ítélõképességének korlátozására
alkalmas, a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által is-
mert körülmény felhasználása a fogyasztó áruval kapcso-
latos döntésének befolyásolására,

d) a fogyasztó szerzõdéses jogainak – ideértve a szer-
zõdéstõl való elállásra, valamint a másik árura vagy vállal-
kozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is – gyakorlásával
szemben támasztott, indokolatlanul terhes vagy arányta-
lan, nem szerzõdéses akadály,

e) jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.

Felelõsség a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértése miatt

9. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a ke-
reskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásá-
nak ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is,
ha a kereskedelmi gyakorlatot szerzõdés alapján más sze-
mély valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, a kereskedelmi kommu-
nikáció megjelenítési módjával összefüggõ okból eredõ
jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt
az arra alkalmas eszközök segítségével megismerhetõvé
teszi, valamint aki önálló gazdasági tevékenysége körében
a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy ezzel
összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jog-
sértés az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának
végrehajtásából ered. Az ilyen jogsértõ kereskedelmi gya-
korlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés sze-
rinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek.

(4) Az 5. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a ma-
gatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, il-
letve a magukat a kódexnek alávetõ vállalkozások általi
betartásának ellenõrzéséért felelõs személy vagy szemé-
lyek felelõsek.

Eljáró hatóságok

10. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése miatt – a (2) és a (3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jár el, ha az
érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevé-
kenységével függ össze, amelyet a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletérõl szóló 2007. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Psztv.) alapján a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete felügyel.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a
kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befo-
lyásolására alkalmas.

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható, ha a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak
csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve
(a továbbiakban együtt: címke), illetve a termékhez adott
használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben
jelenik meg, vagy ha a 7. § (3) bekezdésében említett tájé-
koztatási követelmény megsértésével valósul meg.

(5) Ha a címkén megjelenített kereskedelmi gyakorlat
azonos formában és tartalommal más kommunikációs esz-
köz útján is megvalósul, és ez utóbbi kereskedelmi gya-
korlat tekintetében az eljárás a gazdasági verseny érdemi
érintettsége miatt a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozik, a Gazdasági Versenyhivatal bírálja el az e keres-
kedelmi gyakorlat alkalmazásával a címkén elkövetett
jogsértést is.

11. § (1) A 10. § alkalmazásában a gazdasági verseny
érdemi érintettségének megállapításánál – a jogsértéssel
érintett piac sajátosságainak figyelembevételével – a kö-
vetkezõ szempontok irányadóak:

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége,
figyelemmel különösen a kommunikáció eszközének jel-
legére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a
jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés idõtarta-
mára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére, vagy

b) a jogsértésért felelõs vállalkozás mérete a nettó árbe-
vétel nagysága alapján.

(2) A gazdasági verseny érdemi érintettsége minden
egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha

a) a kereskedelmi gyakorlat országos mûsorszolgálta-
tást végzõ mûsorszolgáltatón keresztül valósul meg,

b) a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésû idõ-
szakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napi-
lap útján valósul meg,

c) a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszeré-
vel végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye
fogyasztói felé irányul, vagy

d) az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztön-
zõ kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében
megszervezésre kerül.

12. § (1) A 10. §-ban megjelölt hatóságok a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kap-
csolatos feladataik hatékony ellátása érdekében együttmû-
ködnek egymással. Az együttmûködés különösen a ható-
ságok jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megisme-
rését, az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalma-
zását, a hatásköri összeütközések elkerülését, az esetleges
hatásköri viták hatékony rendezésének megkönnyítését
szolgálja.

(2) Az együttmûködést szolgáló adatok és információk
átadásának, így különösen a 20. § (3) bekezdésében, illet-
ve a 23. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében és a
26. § (2) bekezdésében elõírt értesítés megtételének mód-
ját a hatóságok együttmûködésük keretében állapítják
meg.

(3) Az együttmûködés részletes szabályaira vonatko-
zóan a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhi-
vatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
együttmûködési megállapodást kötnek, amelyet évente fe-
lülvizsgálnak, és honlapjukon a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé tesznek.

Az eljárás közös szabályai

13. § Az eljárás a jogsértõ kereskedelmi gyakorlat meg-
valósulását követõ három éven túl nem indítható meg. Ha
a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás
abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal
valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem
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szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el,
amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

14. § A vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a
kereskedelmi gyakorlat részét képezõ tényállítás valóságát
igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a
kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás
nem felelt meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság
felhívásában figyelmeztetni kell.

15. § (1) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem
zárja ki azt, hogy a sérelmet szenvedett fél a kereskedelmi
gyakorlat tisztességtelenségére alapított polgári jogi igé-
nyét közvetlenül a bíróság elõtt érvényesítse.

(2) A bíróság elõtti eljárásban a kereskedelmi gyakorlat
részét képezõ tényállítás valóságának bizonyítása a vállal-
kozást terheli.

16. § Ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat még
nem valósult meg, de a vállalkozás tevékenysége, így kü-
lönösen a szükséges feltételek megteremtése, szerzõdések
megkötése, eszközök beszerzése alapján valószínûsíthetõ,
hogy annak alkalmazására sor kerülne, az eljáró hatóság
jogosult a tervezett kereskedelmi gyakorlat elõzetes meg-
tiltására.

17. § (1) Az e törvényben meghatározott hatóság jár el
az e törvény szerinti eljárásban akkor is, ha külön törvény,
illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály vagy az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fo-
gyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatko-
zó rendelkezésének megsértése tekintetében külön tör-
vény így rendelkezik. Az ilyen eljárásban az eljáró hatóság
vizsgálja mind az e törvény, mind pedig a külön törvény,
illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály, illetve
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fo-
gyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatko-
zó rendelkezéseinek megsértését.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban az eljáró ható-
ság azt állapítja meg, hogy a kereskedelmi gyakorlat nem
ütközik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
ba, azonban megsérti a külön törvény, illetve az annak
végrehajtására kiadott jogszabály vagy az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelke-
zését, az (1) bekezdés szerinti külön törvényben meghatá-
rozott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban az eljáró ható-
ság azt állapítja meg, hogy a kereskedelmi gyakorlat a tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát és a külön tör-
vény, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály,
illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi ak-
tusa fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vo-
natkozó rendelkezését is megsérti, az e törvényben megha-
tározott jogkövetkezmények mellett az (1) bekezdés sze-

rinti külön törvényben meghatározott bármely jogkövet-
kezményt alkalmazhatja, azzal, hogy bírságot a magasabb
bírságösszeget lehetõvé tevõ törvény rendelkezései szerint
szab ki, a bírságösszeg megállapításakor figyelembe véve
azt, hogy a kereskedelmi gyakorlat mindkét alapon jog-
sértõ.

18. § Ha a jogsértésért felelõs vállalkozás a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlatot közremûködõ személy
igénybevételével valósítja meg [9. § (2) bek.], és a jogsér-
tést az eljáró hatóság határozatában megállapított határ-
idõben nem szüntetik meg, az eljáró hatóság kivételesen a
közremûködõ személyt külön határozatban kötelezheti az
eredeti határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat megszüntetésére irányuló része végrehajtására, fel-
téve, hogy a jogsértés másként nem szüntethetõ meg, és az
eredeti határozatot a közremûködõ személlyel is közölték.

19. § A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének
megállapítására irányuló eljárásra az e törvényben megha-
tározott eltérésekkel

a) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekintetében a
fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.),

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének eljá-
rása tekintetében a Psztv.,

c) a Gazdasági Versenyhivatal eljárása tekintetében a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás ti-
lalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására vonatkozó
különös rendelkezések

20. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzése so-
rán észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ügyében
vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt benyújtott kérelem alapján az eljárás a
Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság a kérelmet, illetve az ügyben keletke-
zett iratokat – az ügyfél egyidejû értesítése mellett – hala-
déktalanul, de legkésõbb a jogsértõ gyakorlat észlelésétõl,
illetve a kérelem megérkezésétõl számított harminc napon
belül átteszi a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörének vizsgála-
ta keretében a hatóság felhívására a vállalkozás köteles
nyilatkozni arról, hogy az adott kereskedelmi gyakorlattal
összefüggésben milyen kommunikációs eszközök kerül-
tek alkalmazásra.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti eljárás megindításáról a fogyasztóvédel-
mi hatóság az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges
adatok – így különösen az érintett vállalkozás azonosításá-

414 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2008/9. szám



hoz szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ szemé-
lyének azonosításához szükséges, általa megadott ada-
tok – és az eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével
öt napon belül értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

21. § (1) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazá-
sában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(2) Az Fgytv. 49. §-a (1) bekezdésének alkalmazásával
a fogyasztóvédelmi hatóság a 16. § szerinti intézkedést is
elrendelheti.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének eljárására
vonatkozó különös rendelkezések

22. § A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
nak megsértése miatt benyújtott bejelentéssel, illetve pa-
nasszal kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 23. §-át és 24. §-át is megfelelõen alkalmaz-
ni kell.

23. § (1) Ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) felügyeleti ellenõrzése során
észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ügyében
vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt a Felügyelethez benyújtott bejelentés
alapján az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozik, a Felügyelet a bejelentést, illetve az ügyben kelet-
kezett iratokat – az ügyfél egyidejû értesítése mellett – ha-
ladéktalanul, de legkésõbb a jogsértõ gyakorlat észlelésé-
tõl, illetve a bejelentés megérkezésétõl számított harminc
napon belül átteszi a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A Felügyelet hatáskörének vizsgálata keretében a
Felügyelet felhívására a vállalkozás köteles nyilatkozni ar-
ról, hogy az adott kereskedelmi gyakorlattal összefüggés-
ben milyen kommunikációs eszközök kerültek alkalma-
zásra.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti hatósági eljárás megindításáról, illetve
ha felügyeleti ellenõrzése során a tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlat tilalmának megsértését észleli, a Felügye-
let az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatok
– így különösen az érintett vállalkozás azonosításához
szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ személyének
azonosításához szükséges, általa megadott adatok – és az
eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével öt napon
belül értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

24. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése esetén a Felügyelet megtiltja a jogsértõ
magatartás további folytatását, illetve elrendeli a jogsértõ
állapot megszüntetését, és – a Psztv. 47. §-ának (4) bekez-
désében meghatározott szempontok megfelelõ alkalmazá-

sával – bírságot szabhat ki. A Felügyelet minden esetben
bírságot szab ki, ha

a) a Felügyeletnek a jogsértést megállapító jogerõs ha-
tározatában a vállalkozás számára elõírt kötelezettség tel-
jesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidõ
lejártát követõ hat hónapon belül a vállalkozás – amennyi-
ben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon telep-
helyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten
megsértette, vagy

b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti.

(2) Az e törvény szerinti eljárásban kiszabott 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 jelentõs vagyoni hátrányt 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
jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállal-
kozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá
nem tartozó vállalkozás esetében ötmillió forintig
terjedhet.

(3) A (2) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerûsített éves be-
számoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti nettó
árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás mû-
ködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító
határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó
árbevételérõl nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ
információ, a bírság maximális összegének meghatározá-
sakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az
irányadó. Beszámolóval még nem rendelkezõ, újonnan
alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának
évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalko-
zás által a hatóság felhívására közölt, az Szt.-nek a köz-
bensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az
eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszá-
mított nettó árbevételt kell figyelembe venni.

(4) Az alábbi a)–d) pontban meghatározott vállalkozá-
sok tekintetében a (2) bekezdés alkalmazásában nettó ár-
bevételként a következõket kell figyelembe venni:

a) biztosító esetén a bruttó biztosítási díjak,
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) magánnyugdíj-pénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
esetén a mûködési tevékenységet szolgáló tagdíjbevéte-
lek, önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztár
esetén a mûködési alap tagdíjbevételei, foglalkoztatói
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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.

(5) A (2) bekezdés alkalmazásában, ha a vállalkozás az
adatokat devizában adja meg, a forintra történõ átszámítás-
kor a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a vállalko-
zás üzleti évének lezárásakor – újonnan alapított vállalko-
zás esetén a tárgyévet megelõzõ év utolsó napján – érvé-
nyes hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(6) A Psztv. 26. §-ának (2) bekezdésétõl eltérõen a Fel-
ügyelet által e törvény alapján kiszabott felügyeleti bírság-
ból származó bevétel kizárólag a Psztv. 26. §-ának (2) be-
kezdése c) és e) pontjában meghatározott célra fordítható.
A Psztv. 26. §-ának (3) és (4) bekezdése nem alkalmaz-
ható.

(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a
Felügyelet e törvény szerinti eljárásban hozott határozatá-
ban foglaltak megszegése, megkerülése, elmulasztása
vagy késedelmes teljesítése miatt a Psztv. 47. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján kiszabott bírságra is.

(8) A Psztv. 32. § (1) bekezdésétõl eltérõen a Felügyelet
az e törvény szerinti eljárásban hozott határozatát köteles
közzétenni.

(9) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkez-
mény alkalmazásának a Felügyelettel hatósági szerzõdést
kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben megállapított telje-
sítési határidõn belül elkövetett olyan jogsértés miatt,
amelynek megszüntetése érdekében a szerzõdés megköté-
sére sor került.

(10) A Psztv. 46. §-ának alkalmazásával a 16. § szerinti
intézkedés is elrendelhetõ.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárására vonatkozó
különös rendelkezések

25. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése miatt benyújtott bejelentéssel, illetve
panasszal kapcsolatos eljárásra – a Tpvt. 43/H. §-ának
(2) bekezdésétõl és 43/I. §-a (1) bekezdésének második
mondatától eltérõen – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 23. §-át és 24. §-át is megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt benyújtott bejelentéssel kapcsolatos eljá-
rásban a vizsgáló a bejelentés beérkezésétõl számított har-

minc napon belül hozza meg a Tpvt. 43/H. §-ának (8) be-
kezdése szerinti végzést.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti bejelentésrõl a Gazdasági Versenyhiva-
tal az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatok
– így különösen az érintett vállalkozás azonosításához
szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ személyének
azonosításához szükséges, általa megadott adatok – és az
eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével öt napon
belül értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot vagy – a 10. §
(2) bekezdése szerinti kereskedelmi gyakorlat esetén –
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

26. § (1) A Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen, a
vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmát feltételezhetõen sértõ
olyan tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése ese-
tén, amely tekintetében e törvény szerint a Gazdasági Ver-
senyhivatal jár el.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti vizsgálat elrendelésérõl a Gazdasági
Versenyhivatal az ügy érdemi azonosíthatóságához szük-
séges adatok – így különösen az érintett vállalkozás azo-
nosításához szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ
személyének azonosításához szükséges, általa megadott
adatok – és az eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésé-
vel öt napon belül értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot
vagy – a 10. § (2) bekezdése szerinti kereskedelmi gyakor-
lat esetén – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

27. § (1) Az elintézési határidõ tekintetében a Tpvt.
63. §-ának (1) bekezdését, (2) bekezdésének a) pontját, va-
lamint (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A Tpvt. 72. §-a (1) bekezdése c) pontjának alkalma-
zásával a 16. § 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 lehet kötelezettsé-
get vállalni.

(4) A Tpvt. 88/B. §-ának (1)–(6) bekezdését a 15. §
(1) bekezdése szerinti perekben is megfelelõen alkalmazni
kell.

Együttmûködés az Európai Gazdasági Térség államainak
fogyasztóvédelmi hatóságaival

28. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtását a 2005/29/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályokba ütkö-
zõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a
fogyasztóvédelmi hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete vagy a Gazdasági Versenyhivatal látja el, a
10. §-ban meghatározottak szerint.
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(2) A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdés szerinti
hatóságok a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módo-
sított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
járnak el.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átül-
tetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

29. § (1) A Tpvt. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„2. § Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül
– különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fo-
gyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ mó-
don vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen –
folytatni.”

(2) A Tpvt. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) E törvény alkalmazásában fogyasztó a fo-

gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továb-
biakban: Fttv.) alapján fogyasztónak minõsülõ megrende-
lõ, vevõ és felhasználó.

(2) E törvény alkalmazásában üzletfél a fogyasztónak
nem minõsülõ személy.”

(3) A Tpvt. 8. §-át megelõzõ fejezetcím helyébe a követ-
kezõ fejezetcím lép:

„Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának ti-
lalma”

(4) A Tpvt. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket meg-
téveszteni.”

(5) A Tpvt. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A használt kifejezéseknek az üzleti életben elfoga-

dott általános jelentése az irányadó annak megállapításá-
nál, hogy a tájékoztatás megtévesztésre alkalmas-e.”

(6) A Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Ez a tilalom vonatkozik különösen]
„c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük

való választás lehetõségének korlátozására, valamint a fo-
gyasztók, üzletfelek meghatározott körének valamely áru
beszerzésébõl történõ kizárására;”

(7) A Tpvt. 14. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Földrajzi terület az, amelyen kívül]
„a) a fogyasztó, illetve az üzletfél nem, vagy csak szá-

mottevõen kedvezõtlenebb feltételek mellett tudja az árut
beszerezni, vagy”

(8) A Tpvt. 17. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Mentesül a 11. §-ban foglalt tilalom alól a megállapo-
dás, ha]

„b) a megállapodásból származó elõnyök méltányos ré-
sze a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;”

(9) A Tpvt. 21. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Tilos a gazdasági erõfölénnyel visszaélni, így különö-
sen]

„b) a termelést, a forgalmazást vagy a mûszaki fejlõdést
a fogyasztók, üzletfelek kárára korlátozni;”

(10) A Tpvt. 30. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az engedély iránti kérelem elbírálásakor mérlegelni
kell az összefonódással járó elõnyöket és hátrányokat. En-
nek során vizsgálni kell különösen]

„c) az összefonódásnak a szállítókra, az üzletfelekre és a
fogyasztókra gyakorolt hatását.”

(11) A Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny ve-
szélyeztetettségének foka, a fogyasztók, üzletfelek érdekei
sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.”

(12) A Tpvt.
a) 8. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegében az „A fo-

gyasztók” szövegrész helyébe az „Az üzletfelek” szöveg,
b) 8. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és 10. §-ában

az „a fogyasztó” szövegrész helyébe az „az üzletfél”
szöveg
lép.

(13) A Tpvt. 22. §-ának (1) bekezdésében a „szállítói-
nak, vevõinek és más üzletfeleinek” szövegrész helyébe a
„szállítóinak és üzletfeleinek” szöveg lép.

30. § (1) A Tpvt. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Nem terjed ki e Fejezet hatálya az olyan maga-

tartásra, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ
feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény rendelkezései értelmében megtévesztõ
reklám.”

(2) A Tpvt. 43/B. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„43/B. § A Gazdasági Versenyhivatal ágazati vizsgála-
tára a 49–51. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell. Egyebekben az ágazati vizsgálatra – ha e Fejezet elté-
rõen nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazandók a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) rendelkezései.”

(3) A Tpvt. 43/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„43/G. § (1) A 8., 10., 11., 21. és 24. § rendelkezéseibe,
illetve az EK-Szerzõdés 81. vagy 82. cikkébe, továbbá
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az Fttv.-ben meghatározott rendelkezésekbe ütközõ, a
Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó magatartás
észlelése esetén bárki bejelentéssel vagy panasszal élhet a
Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás
nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak, e törvény
X–XII. Fejezetének rendelkezései – az 54. §-ban, az 55. §
(5) bekezdésében, a 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltak
kivételével – a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos el-
járásban nem alkalmazhatók.”

(4) A Tpvt. 43/H. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A bejelentés alapján indult eljárásra a Ket. rendel-
kezései közül kizárólag a 17. §-t, a 26. §-t, a 40. §-t, az
58–59. §-t, a 68. § (2) bekezdését, a 72–73. §-t, a
78–79. §-t, a 81. §-t, a 122. §-t és a 153. §-t kell alkalmazni,
azzal, hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a bejelentõt
kell érteni.”

(5) A Tpvt. 43/H. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„43/H. § (5) Aki a bejelentés vizsgálata során a Gazda-
sági Versenyhivatal számára adatot szolgáltat, kérheti az
üzleti titok védelmére hivatkozással az iratokba való bete-
kintés, valamint azokról történõ másolat készítésének kor-
látozását. A kérelemrõl való döntéssel egyidejûleg a vizs-
gáló kötelezheti az adatszolgáltatót olyan iratváltozat el-
készítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot. Az eljárás
irataiba csak a bejelentõ, és csak a (8) bekezdés b) pontja
szerinti esetben, a bejelentés elbírálása tárgyában hozott
végzés meghozatalát követõen, jogorvoslati jogának gya-
korlása érdekében tekinthet be, kivéve, ha a vizsgáló üzleti
titok védelmére tekintettel az iratbetekintés korlátozását
rendelte el.”

(6) A Tpvt. 43/H. §-ának (8) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[A bejelentés beérkezésétõl számított hatvan napon be-
lül a vizsgáló]

„c) amennyiben a bejelentésben foglaltakkal kapcsola-
tos eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a bejelentést
végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelke-
zõ hatóságnak.”

(7) A Tpvt. 43/I. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A vizsgáló a panaszost és azt, akivel szemben pa-
nasszal éltek, meghallgathatja, valamint tõle további felvi-
lágosítást és információt kérhet. A panaszos kérheti, hogy
ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal
élt a Gazdasági Versenyhivatalhoz.”

(8) A Tpvt. 44. §-ában az „a 66. §” szövegrész helyébe
az „a 66. § (4) bekezdése” szöveg lép.

(9) A Tpvt. 62. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) A hivatalból indított eljárásban felmerült költséget
a törvénybe ütközõ magatartás megállapítása esetén az

ügyfél viseli. A törvénybe ütközõ magatartás megállapítá-
sának hiányában a hivatalból indított eljárás költségét az
állam viseli.”

(10) A Tpvt. 65. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívá-
sára az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szüksé-
ges adatokat, ideértve a személyes adatokat is. Az ügyfél
jogsértést beismerõ nyilatkozatot nem köteles tenni, azon-
ban az egyéb, rá nézve terhelõ bizonyíték rendelkezésre
bocsátását nem tagadhatja meg.

(3) Vizsgálati cselekmény bármely olyan helyen foga-
natosítható, ahol a tényállás tisztázásához szükséges bizo-
nyíték lelhetõ fel. A tényállás tisztázása érdekében bár-
mely személy vagy szervezet köteles a szükséges felvilá-
gosítást írásban is megadni, illetve a vizsgálat tárgyával
összefüggõ iratokat a Gazdasági Versenyhivatalnak meg-
küldeni.

(4) A vizsgáló felhívására az ügyfél, illetve az irat birto-
kosa köteles az adathordozón tárolt információ olvasható
és másolható formában való megjelenítésére.”

(11) A Tpvt. 65. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) A Gazdasági Versenyhivatal a VIII–XII. és
XVI. Fejezetek szerinti eljárásaiban jogszerûen megszer-
zett iratot, adatot, dokumentumot, más információt vagy
egyéb bizonyítási eszközt más versenyfelügyeleti eljárá-
saiban is felhasználhatja.”

(12) A Tpvt. 65. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) A tanú meghallgatható az ügyfél védett adatának
minõsülõ tényrõl akkor is, ha nem kapott felmentést az
ügyféltõl a titoktartás alól.”

(13) A Tpvt. 67. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Nem indítható vizsgálat, ha az e törvény III. Fejeze-
tének rendelkezéseibe ütközõ magatartás esetén az elköve-
tés óta három év, IV–VI. Fejezetének rendelkezéseibe üt-
közõ magatartás elkövetése óta öt év eltelt. Ha a jogsértõ
magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbaha-
gyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul
meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntet-
nek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a
helyzet vagy állapot fennáll.”

(14) A Tpvt. 68. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A 24. § alapján benyújtott kérelemhez mellékelni
kell a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett összefonó-
dási kérelem ûrlap megfelelõen kitöltött példányát. Az ûr-
lap nélkül benyújtott beadvány nem minõsül kérelemnek.”

(15) A Tpvt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új
(3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) és (4) bekez-
dés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:
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„(2) Ha az ideiglenes intézkedés elrendelését az ügyfél
kérte, az eljáró versenytanács annak feltételéül biztosíték-
adást írhat elõ. Az ideiglenes intézkedés elrendelésérõl az
eljáró versenytanács soron kívül határoz.

(3) Az ideiglenes intézkedést elrendelõ, illetve a biztosí-
tékadást elõíró végzés ellen külön jogorvoslatnak van he-
lye (82. §).”

(16) A Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az eljáró versenytanács határozatában]
„h) elrendelheti a jogsértõ tájékoztatással kapcsolatban

helyreigazító nyilatkozat közzétételét,”

(17) A Tpvt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„88. § (1) A 2–7. §-okba ütközõ magatartásra hivatko-
zással a magatartás tanúsításától számított hat hónapos el-
évülési határidõn belül indítható per.

(2) Ha a kifogásolt magatartás folyamatos, az elévülés a
magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a kifogásolt ma-
gatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy
állapotot nem szüntetnek meg, az elévülés mindaddig nem
kezdõdik meg, amíg a helyzet (állapot) fennáll.

(3) A magatartás tanúsításától számított öt év eltelte
után perindításnak helye nincs.

(4) Az e fejezet alapján indított perekre a megyei (fõvá-
rosi) bíróságnak van hatásköre.”

(18) A Tpvt. 88/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Azokban a perekben, amelyek elbírálása során e
törvény III–V. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell al-
kalmazni, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.”

(19) A Tpvt. 89. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgálónak a versenyfelügyeleti eljárás során
hozott végzése jogerõs, ha a végzés ellen határidõn belül
jogorvoslatot nem terjesztettek elõ, arról lemondtak, vagy
a jogorvoslat kizárt. Az eljáró versenytanács döntése a
közléssel válik jogerõssé.”

(20) A Tpvt. a IV. részét megelõzõen a következõ új
XVII. Fejezettel egészül ki, egyúttal a jelenlegi XVII. Fe-
jezet számozása XVIII. Fejezetre változik:

„XVII. Fejezet
A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a 2006/2004/EK

rendelet alkalmazása során

91/I. § Fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: a 2006/2004/EK rendelet) alkalmazása
során e törvény rendelkezéseit az e Fejezetben meghatáro-
zott eltérésekkel kell alkalmazni.

91/J. § (1) Ha a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke alapján
a Gazdasági Versenyhivatalt információ beszerzése iránt
keresik meg, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indí-
tani. Ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak a beszerzett in-
formációk átadásáról szóló végzésével zárul.

(2) Ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács a
2006/2004/EK rendelet 8. cikke szerinti végrehajtás iránti
megkereséssel él, erre hivatkozással a panasz, bejelentés
alapján a vizsgálat elrendelését mellõzheti, illetve a ver-
senyfelügyeleti eljárást végzéssel megszüntetheti.

(3) A 2006/2004/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdé-
sében meghatározott feltételek teljesülésének megállapítá-
sára, illetve a feltételek nem teljesülése esetén a 8. cikk
(5) bekezdése szerinti értesítés megtételére a vizsgáló jo-
gosult.”

(21) A Tpvt. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„92. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal pert indíthat a
fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha
a vállalkozás e törvénybe ütközõ tevékenysége vagy
az Fttv. alapján a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozó jogsértõ magatartása a fogyasztók széles, szemé-
lyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján
meghatározható körét érinti.

(2) A perindításra a Gazdasági Versenyhivatal csak ak-
kor jogosult, ha az adott jogsértés miatt a versenyfelügye-
leti eljárást már megindította. Ha a versenyfelügyeleti eljá-
rás folyamatban van, a Gazdasági Versenyhivatal kérel-
mére a bíróság a per tárgyalását a versenyfelügyeleti eljá-
rás befejezéséig felfüggeszti.

(3) A jogsértés bekövetkezésétõl számított egy év eltel-
te után perindításnak helye nincs. E határidõ elmulasztása
jogvesztéssel jár. Az igény érvényesítésére nyitva álló ha-
táridõbe nem számít bele a versenyfelügyeleti eljárás idõ-
tartama.

(4) Az alperes keresetnek megfelelõ marasztalásának az
általános eljárásjogi szabályokban foglaltak teljesítésén
túlmenõen a feltételét képezi az is, hogy a jogsértéssel
érintett, a keresetben meghatározott fogyasztók tekinteté-
ben helyzetük azonosságának következményeként egysé-
gesen meghatározható legyen az érvényesített igény jog-
alapjának fennállása, továbbá kártérítés követelése eseté-
ben a kártérítés összege, illetve egyéb követelés esetében a
követelés teljesítésének eszköze. Ha a bíróság a kereset-
nek helyt ad, ítéletében kötelezi a vállalkozást az igény
szerinti követelés teljesítésére, továbbá meghatározza az
ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére jogosult fo-
gyasztók körét és az azonosíthatóságukhoz szükséges ada-
tokat. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Gazdasági
Versenyhivatalt, hogy a jogsértõ költségére az ítéletet or-
szágos napilapban közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés
jellege által indokolt formában nyilvánosságra hozza.

(5) A jogsértõ köteles a (4) bekezdés szerint meghatáro-
zott jogosult fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelõen
kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fo-
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gyasztó az ítélet bírósági végrehajtását kérheti. A fogyasz-
tó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatározott felté-
telek alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárá-
sában vizsgálja.

(6) Az e § szerinti, a Gazdasági Versenyhivatal általi
igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát,
hogy a jogsértõvel szemben a polgári jog szabályai szerint
igényét önállóan érvényesítse.”

(22) A Tpvt. 98. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„98. § E törvény
a) 1. §-ának (2) bekezdése, 33. §-ának (3) bekezdése,

36. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 91/A. §-ának (1) be-
kezdése, 91/B–91/D. §-a, 91/E. §-ának (1)–(4) bekezdése
és 91/F–91/H. §-a a Szerzõdés 81. és 82. cikkében megha-
tározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. de-
cember 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet,

b) 36. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 91/A. §-ának
(2) bekezdése, 91/E. §-ának (5)–(11) bekezdése és
91/F–91/G. §-a a vállalkozások közötti összefonódások el-
lenõrzésérõl szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi
rendelet,

c) XVII. Fejezete a fogyasztóvédelmi jogszabályok al-
kalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmû-
ködésrõl szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
2007. évi CXXXV. törvény módosítása

31. § (1) A Psztv. 5. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„5. § (1) A Felügyelet látja el a feladatkörében a
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vég-
rehajtását

a) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl
szóló – a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a
98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módo-
sított – 87/102/EGK tanácsi irányelvet,

b) a fogyasztókkal kötött szerzõdésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekrõl szóló 93/13/EGK tanácsi
irányelvet,

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítés-
sel történõ forgalmazásáról szóló 2002/65/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvet, valamint

d) – az általa felügyelt tevékenységekkel összefüggõ
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében – a belsõ piacon az
üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Közösségen be-
lüli jogsértések tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös
jogsegély során a Felügyelet a – 2008/282/EK bizottsági
határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági határo-
zatnak megfelelõen jár el.”

(2) A Psztv. az „A Felügyelet eljárásai” fejezetcím alatt
a következõ alcímmel, valamint 26/A–26/C. §-sal egészül
ki:

„Bejelentés és panasz

26/A. § (1) A Felügyelet hatáskörébe tartozó, a 4. §-ban
meghatározott szervezetek és személyek mûködésére és
tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekbe, a
Felügyelet határozataiba, a 4. §-ban meghatározott szerve-
zet, illetve személy belsõ szabályzatába, illetve a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ti-
lalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénybe (a továbbiak-
ban: Fttv.) ütközõ magatartás észlelése esetén bárki beje-
lentéssel vagy panasszal élhet a Felügyelethez.

(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás
nem része a Felügyelet hatósági eljárásának, a 27–51. §
rendelkezései a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos el-
járásban nem alkalmazhatók.

26/B. § (1) Bejelentés olyan beadvány benyújtásával te-
hetõ, amely tartalmazza a bejelentõ és a bejelentett azono-
sításához szükséges adatokat [bejelentõ, illetve a bejelen-
tésben megjelölt szervezet vagy személy nevét (megneve-
zését) és lakóhelyét (székhelyét vagy telephelyét) vagy
tartózkodási helyét (szálláshelyét)], a feltételezett jogsér-
tés megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító
konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel
kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyíté-
kokat. A Felügyelet a bejelentésnek minõsülõ beadványok
megtételének elõsegítése érdekében honlapján a bejelenté-
sek megtételére szolgáló ûrlapot tesz közzé.

(2) A bejelentési eljárásra alkalmazni kell a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
17. §-át, 26. §-át, 33. §-a (3) bekezdésének c), d), g) és
h) pontját, 34. §-ának (5) bekezdését, 40. §-át, 58. §-át,
59. §-át, 68. §-ának (2) bekezdését, 72. §-ának (2) bekez-
dését, 73. §-át, 78. §-át, 79. §-át, 81. §-át és 122. §-át azzal,
hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a bejelentõt kell
érteni.

(3) A Felügyelet a bejelentés megvizsgálásához szüksé-
ges adatokat beszerezheti, az érintettek részvételével szó-
beli meghallgatást tarthat, illetve más hatóság vagy szakér-
tõ közremûködésével tisztázza a bejelentés megvizsgálá-
sához szükséges tényeket. Ha az eljárás során az érintett a
közremûködést megtagadja, vele szemben sem eljárási
bírság, sem egyéb kényszerítõ eszköz nem alkalmazható.
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentõ által
tett ismételt bejelentés vizsgálata mellõzhetõ.

(4) Az eljárás irataiba csak a bejelentõ, csak a (6) bekez-
dés b) pontja szerinti esetben, a bejelentés tárgyában ho-
zott végzés meghozatalát követõen, jogorvoslati jogának
gyakorlása érdekében betekinthet és azokról másolatot ké-
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szíthet, azzal azonban, hogy banktitkot, értékpapírtitkot,
pénztártitkot, biztosítási titkot, foglalkoztatói nyugdíjtit-
kot, illetve üzleti titkot – ha arra egyébként nem jogosult –
ebben az esetben sem ismerhet meg.

(5) A bejelentõ kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, il-
letve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt a Felügyelethez.

(6) A bejelentés beérkezésétõl számított harminc napon
belül a Felügyelet

a) ha a bejelentésben foglalt, illetve a bejelentési eljá-
rásban beszerzett adatok alapján – a bejelentésben foglal-
tak egésze vagy annak egy része tekintetében –
valószínûsíthetõ, hogy a bejelentéssel érintett szervezet
vagy személy tevékenysége, magatartása vagy gyakorlata
nem felel meg a 4. §-ban meghatározott szervezetek és sze-
mélyek mûködésére és tevékenységére vonatkozó jogsza-
bályok, a Felügyelet határozatai, a 4. §-ban meghatározott
szervezet, illetve személy belsõ szabályzata vagy az Fttv.
rendelkezéseinek, felügyeleti ellenõrzést indít, és a beje-
lentési eljárást végzéssel lezárja,

b) ha a bejelentésben foglaltak egésze vagy annak egy
része tekintetében a felügyeleti ellenõrzés megindításának
a) pontban meghatározott feltételei nem állnak fenn, az el-
járást ezekre nézve végzéssel megszünteti,

c) ha a bejelentésben foglaltak egésze vagy annak egy
része tekintetében

ca) a bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel
szemben már felügyeleti ellenõrzés van folyamatban, vagy

cb) a Felügyelet a bejelentésben foglaltakat – a bejelen-
tésben foglaltakkal azonos tényállás és változatlan jogi
szabályozás mellett – már elbírálta,
az eljárást ezekre nézve végzéssel megszünteti, egyben a
korábbi eljárásban hozott határozatát közli a bejelentõvel,
vagy

d) amennyiben a bejelentésben foglaltakkal kapcsola-
tos eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a bejelentést
végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelke-
zõ hatóságnak.

(7) A (6) bekezdés szerinti határidõ indokolt esetben
harminc nappal meghosszabbítható.

(8) A (6) bekezdés a) és d) pontja szerinti végzést közöl-
ni kell a bejelentõvel és a bejelentéssel érintett szervezettel
vagy személlyel, a (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti
végzést pedig a bejelentõvel minden esetben, továbbá a
bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel akkor,
ha a bejelentéssel kapcsolatos eljárásban részt vett.

(9) A (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti végzés ellen a
bejelentõ élhet a közléstõl számított nyolc napon belül jog-
orvoslati kérelemmel, melyet a Fõvárosi Bíróság közigaz-
gatási nemperes eljárásban bírál el. Ha a bíróság megálla-
pítja, hogy a (6) bekezdés a) pontja alkalmazásának van
helye, a Felügyeletet a felügyeleti ellenõrzés harminc na-
pon belül történõ megindítására kötelezi.

26/C. § (1) A 26/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentés-
nek nem minõsülõ beadványt a Felügyelet panaszként kö-
teles kezelni. A panasz tárgyában folytatott eljárásra e §
rendelkezései irányadók.

(2) Ha a panaszban foglaltakkal kapcsolatban a Fel-
ügyelet eljárásra nem jogosult, köteles a panaszt tizenöt
napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
szerv részére áttenni, és errõl a panaszost értesíteni.

(3) A panaszt a beérkezésétõl számított harminc napon
belül kell megvizsgálni. Ha a panasz vizsgálatának meg-
alapozása érdekében indokolt, e határidõ legfeljebb tizen-
öt nappal meghosszabbítható, amirõl a Felügyelet a pana-
szost az eredeti határidõ lejárta elõtt tájékoztatja.

(4) A Felügyelet a panaszost és azt, akivel szemben pa-
nasszal éltek, meghallgathatja, valamint tõle további felvi-
lágosítást és információt kérhet. A panaszos kérheti, hogy
ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal
élt a Felügyelethez.

(5) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos
által tett ismételt, továbbá a névtelen panasz vizsgálata
mellõzhetõ.

(6) A panasz alapján – ha az alaposnak bizonyul – a Fel-
ügyelet dönt a szükséges hatósági lépések megtételérõl, s
errõl a panaszost tájékoztatja.”

(3) A Psztv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § A Felügyelet hatósági eljárására a Ket. rendelke-
zéseit az e fejezetben és

a) a 4. §-ban meghatározott jogszabályok szerinti ügy-
fajtára irányadó különös eljárási szabályokban, vagy

b) az Fttv.-ben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

(4) A Psztv. 28. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet elõtti eljárásban ügyfél az a természetes
személy vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezet]

„c) aki a Felügyelethez a 37. § (1) bekezdése szerinti ké-
relem benyújtásával közigazgatási hatósági eljárás lefoly-
tatását kezdeményezi,”

(5) A Psztv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezet
vagy személy számára a szolgáltatás nyújtására vonatko-
zóan az Fttv. 2. §-ának a) pontja szerinti fogyasztókkal
szemben kötelezettséget megállapító rendelkezésekbe üt-
közõ, valamint a piacfelügyeleti eljárása során feltárt jog-
sértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett
hatósági szerzõdést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja,
hogy felhagy a jogsértõ magatartással és magatartását a
hatósági szerzõdésben meghatározott módon hozza össz-
hangba a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.”

(6) A Psztv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A felügyeleti ellenõrzés a jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti rendszeres adatszolgáltatásból származó
adatok ellenõrzése, illetve a Felügyelet által lefolytatott el-
lenõrzési eljárás.”
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(7) A Psztv. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet ellenõrzési eljárása keretében a
4. §-ban meghatározott szervezeteknél és személyeknél át-
fogó ellenõrzést, célvizsgálatot vagy több szervezetnél és
személynél témavizsgálatot végez.”

(8) A Psztv. 41. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A Felügyelet a felügyeleti ellenõrzés 26/B. § sze-
rinti bejelentés alapján történõ megindítása esetén a beje-
lentéssel érintett szervezetnél, illetve személynél a beje-
lentésben foglaltak alapján célvizsgálatot vagy – a 4. §-ban
meghatározott más szervezetre és személyre is kiterje-
dõen – témavizsgálatot (a továbbiakban együtt: bejelentés
alapján indított vizsgálat) tart.”

(9) A Psztv. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A 44. § rendelkezései nem alkalmazhatók a

bejelentés alapján indított vizsgálatra.
(2) A bejelentés alapján indított vizsgálatot a Felügyelet

az annak megindításáról rendelkezõ végzés meghozatalá-
tól számított hatvan napon belül határozattal zárja le. A ha-
tározatot közölni kell a 26/B. § szerinti bejelentõvel.

(3) Ha a Felügyelet a bejelentési eljárást a 26/B. §
(6) bekezdésének ca) alpontja szerinti végzéssel szüntette
meg, a végzés meghozatalakor folyamatban volt felügye-
leti ellenõrzést lezáró határozatot közli a bejelentõvel.”

(10) A Psztv. 56. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Közérdekû igényérvényesítés

56. § (1) Az ellen, akinek a 4. §-ban meghatározott tör-
vények, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogsza-
bály, illetve az Fttv. rendelkezéseibe ütközõ tevékenysége
a fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meg-
határozható körét érinti, a Felügyelet pert indíthat a fo-
gyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt.

(2) A perindításra a Felügyelet csak akkor jogosult, ha
az adott jogsértés miatt eljárását már megindította.

(3) A jogsértés bekövetkezésétõl számított három év el-
telte után perindításnak helye nincs. E határidõ elmulasz-
tása jogvesztéssel jár. Ha a jogsértõ magatartás folyama-
tos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha
a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely
helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ
mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy álla-
pot fennáll.

(4) Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az
érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár
összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartal-
ma – a jogsértéssel érintett egyes fogyasztók egyedi körül-
ményeire tekintet nélkül – egyértelmûen megállapítható, a
Felügyelet kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a
vállalkozást az ilyen követelés teljesítésére, ellenkezõ
esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés
tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra

kiterjedõ hatállyal. Ha a bíróság a jogsértés tényét a kere-
setben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedõ
hatállyal állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó
az általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a ká-
rának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti oko-
zati összefüggést köteles bizonyítani.

(5) A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogo-
sult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz
szükséges adatokat, amelyek tekintetében a jogsértés té-
nyét megállapította, illetve amelyek jogosultak az ítélet-
beli kötelezés teljesítésének követelésére.

(6) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Felügyeletet,
hogy a jogsértõ költségére az ítéletet országos napilapban
közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés jellege által indokolt
formában nyilvánosságra hozza.

(7) Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megál-
lapításán túl a vállalkozást meghatározott követelés telje-
sítésére is kötelezte, a jogsértõ köteles az (5) bekezdés sze-
rint meghatározott jogosult fogyasztó igényét az ítéletnek
megfelelõen kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a
jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.
A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatá-
rozott feltételek alapján a végrehajtási lap kiállítására irá-
nyuló eljárásában vizsgálja.

(8) Az e § szerinti, a Felügyelet általi igényérvényesítés
nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértõvel
szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan
érvényesítse.”

(11) A Psztv. 59. §-ának a) pontjában a „28. § (2) bek.”
szövegrész helyébe a „26/A–26/C. §” szöveg lép.

(12) A Psztv. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok 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 rendelkezést állapít meg a Fel-
ügyelet feladatkörében és eljárásában.”

További módosuló jogszabályok

32. § A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egysé-
ges szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésé-
rõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû ren-
delet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg az utazási szerzõdés részletes szabályait.”

33. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 27. §-ának (9) bekezdésében a „cégnevé-
ben, hirdetésben vagy bármilyen más módon” szövegré-
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szek helyébe a „kereskedelmi kommunikációjában” szö-
veg lép.

34. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.)
4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az „önkéntes kölcsönös biztosító pénztár”, va-
lamint a „nyugdíjpénztár”, „önsegélyezõ pénztár” és
„egészségpénztár” elnevezést vagy idegen nyelvû megfe-
lelõjét kizárólag az e törvénynek megfelelõen alapított és
mûködtetett szervezet, továbbá a pénztárak érdek-képvise-
leti szerve és az általa alapított szervezet használhatja a ne-
vében.

(2) A pénztár köteles a nevében a „pénztár” szót a pénz-
tár típusára utaló kiegészítéssel együtt feltüntetni.

(3) Abban a kérdésben, hogy egy szervezet jogosult-e a
nevében az (1) bekezdés szerinti elnevezések valamelyi-
kének használatára, a nyilvántartásba vétel helye szerint
illetékes bíróság határoz.”

(2) Az Öpt. 40. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) A pénztár által közölt kereskedelmi kommuniká-
ció nem tartalmazhat félrevezetõ információkat, abban a
pénztár teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag
megalapozott becsléseket kell alkalmazni, különösen a jö-
võbeni hozamok vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy
ezek nem kötelezõ érvényû elõírások és teljesülésük nem
garantált. Múltra vonatkozóan kizárólag az e törvény alap-
ján egyébként is nyilvánosságra hozandó adatok és tények
szerepeltethetõk. A pénztár teljesítményének bemutatása-
kor az ugyanazon idõszakra vonatkozó hivatalos fogyasz-
tói árnövekedést (inflációs rátát) is fel kell tüntetni.”

(3) Az Öpt. a 70. §-át követõen a következõ alcímmel és
70/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

70/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen a nyilvánosságra hozatalra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint
jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében
vett fogyasztót érint.”

35. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 32/E. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ
szöveg lép:

„Ha az Európai Unió másik tagállamának illetékes fel-
ügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a
székhelyén bejegyzett hitelintézet Magyarországon fiók-
telepet nyit, illetve határon átnyúló szolgáltatást végez, a

Felügyelet tájékoztatja a hitelintézetet az ügyfelek védel-
mére vonatkozóan a XXIX. fejezetben meghatározott ren-
delkezésekrõl, így különösen”

(2) A Hpt. 32/E. §-ának a) pontja helyébe a következõ
szöveg lép:

[Ha az Európai Unió másik tagállamának illetékes fel-
ügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a
székhelyén bejegyzett hitelintézet Magyarországon fiókte-
lepet nyit, illetve határon átnyúló szolgáltatást végez, a
Felügyelet tájékoztatja a hitelintézetet az ügyfelek védel-
mére vonatkozóan a XXIX. fejezetben meghatározott ren-
delkezésekrõl, így különösen]

„a) a reklámtevékenységre vonatkozó különös szabá-
lyokról,”

(3) A Hpt. 124. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:

[Ha a hitelintézet]
„c) a betétbiztosítással összefüggõ tájékoztatásra vonat-

kozó szabályokat megsérti,”
[az Alap felszólítja a hitelintézetet a jogsértõ magatartás
megszüntetésére, és egyidejûleg tájékoztatja a Felügye-
letet.]

(4) A Hpt. XXIX. Fejezetének címe helyébe a követke-
zõ fejezetcím lép:

„Az ügyfelek védelme”

(5) A Hpt. 203. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„203. § (1) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfo-
gadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzé-
tenni, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ
módon, elektronikus úton is elérhetõvé tenni:

a) általános szerzõdési feltételeit is tartalmazó üzlet-
szabályzatait,

b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítõ
pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos
szerzõdési feltételeket,

c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelõ
egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a ka-
matszámítás módszerét.

(2) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfél kívánságára
ingyenesen rendelkezésre bocsátani

a) üzletszabályzatait, továbbá
b) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt ada-

tokat.
(3) A pénzügyi intézmény – ha törvény ettõl eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdés megkötése elõtt köteles az
ügyfelet arról tájékoztatni, ha a szerzõdéssel kapcsolatos
jogvita esetén nem a magyar jog alkalmazását, illetve nem
a magyar bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

(4) Fogyasztónak minõsülõ ügyféllel kötendõ, deviza-
hitel nyújtására irányuló, illetõleg ingatlanra kikötött véte-
li jogot tartalmazó szerzõdés esetén a pénzügyi intézmény-
nek fel kell tárnia a szerzõdéses ügyletben az ügyfelet érin-
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tõ kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél alá-
írásával igazolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró
nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) devizahitel nyújtására irányuló szerzõdés esetén az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a
törlesztõ részletre,

b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzõdés
esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következ-
ményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésé-
nek és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, vala-
mint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot,
mely idõszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha
igen, a haladék idõtartamát.

(6) A pénzügyi intézmény az (1)–(5) bekezdésben meg-
határozott tájékoztatást – a felek eltérõ megállapodásának
hiányában – magyar nyelven köteles megadni.”

(6) A Hpt. a következõ 205/A. §-sal egészül ki:
„205/A. § Tilos a betétbiztosításra, az Alapra, illetõleg

az önkéntes betét- és intézményvédelmi alapra vonatkozó
információt a betétállomány növelése céljából, így külö-
nösen reklámtevékenységre felhasználni.”

(7) A Hpt. a 214/C. §-át követõen a következõ alcímmel
és 214/D. §-sal egészül ki:

„Tájékoztatás egyes betéti és hitelszerzõdések
tekintetében

214/D. § A kereskedelmi kommunikációban – az e tör-
vény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
esetekben – fel kell tüntetni a betét egységesített betéti ka-
matláb mutatóját, illetve a pénzügyi intézmény által folyó-
sított, három hónapnál hosszabb lejáratú lakossági kölcsön
teljes hiteldíjmutatóját. E mutatók számítására és feltünte-
tésük módjára vonatkozó szabályokat az e törvény végre-
hajtására kiadott külön jogszabály határozza meg.”

(8) A Hpt. a 215. §-át követõen a következõ alcímmel és
215/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

215/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen az ügyfelek tájékoztatásra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meg-
határozott szabályok szerint jár el, ha a jogsértés fogyasz-
tót érint.”

(9) A Hpt. 235. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„c) az egységesített betéti kamatláb mutató, valamint a
teljes hiteldíjmutató számítására és közzétételére,”
[vonatkozó részletes szabályokat.]

(10) A Hpt. 242. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a törvény e §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

242. § Ez a törvény a 6. számú mellékletben felsorolt
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

(11) A Hpt. 2. számú mellékletének III. része a követke-
zõ új 4. ponttal egészül ki:

„4. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági te-
vékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy.”

(12) A Hpt. 2. számú melléklete III. részének 5. pontja
helyébe a következõ szöveg lép:

„5. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos
használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához
vagy szolgáltatás igénybevételéhez, továbbá a felhaszná-
lási célhoz nem kötötten fogyasztónak nyújtott kölcsön.”

(13) A Hpt. 2. számú melléklete III. részének 13. pontja
helyébe a következõ szöveg lép:

„13. Lakossági kölcsön: a fogyasztási kölcsön, valamint
az ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bõvítésére,
korszerûsítésére, továbbá közmûfejlesztésre fogyasztónak
nyújtott kölcsön.”

36. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztá-
rakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:
Mpt.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A „magánnyugdíjpénztár” elnevezést vagy annak
idegen nyelvû megfelelõjét kizárólag az e törvénynek
megfelelõen alapított és mûködtetett szervezet, továbbá a
pénztárak érdek-képviseleti szerve és az általa alapított
szervezet használhatja a nevében.”

(2) Az Mpt. 70. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció
nem tartalmazhat félrevezetõ információkat, abban a pénz-
tár teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag meg-
alapozott becsléseket kell alkalmazni, különösen a jövõbe-
ni hozamok vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy ezek
nem kötelezõ érvényû elõírások és teljesülésük nem garan-
tált. Múltra vonatkozóan kizárólag az e törvény alapján
egyébként is nyilvánosságra hozandó adatok és tények
szerepeltethetõk. A pénztár teljesítményének bemutatása-
kor az ugyanazon idõszakra vonatkozó hivatalos fogyasz-
tói árnövekedést (inflációs rátát) is fel kell tüntetni.”

(3) Az Mpt. a 116. §-át követõen a következõ alcímmel
és új 117. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

117. § E törvény a fogyasztókkal szembeni kereskedel-
mi gyakorlatra, így különösen a nyilvánosságra hozatalra
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az e törvény végre-
hajtására a 134. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt
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felhatalmazás alapján kiadott jogszabály nyilvánosságra
hozandó adatokra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése
esetén a Felügyelet a fogyasztókkal szembeni tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott
szabályok szerint jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának
a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.”

37. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 14. §-ának (1) bekezdésé-
ben a „nem ömlesztett formában – a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fvt.)
foglalt követelmények megfelelõ alkalmazásán kívül –”
szövegrész helyébe a „nem ömlesztett formában,” szöveg
lép.

(2) A Kbtv. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
felirata (címkéje) nem tartalmazhat olyan kifejezést vagy
megjelölést, amely a termék veszélyességének nem meg-
felelõ értékelését eredményezheti, így különösen nem
utalhat a termék ártalmatlanságára vagy veszélytelensé-
gére.”

(3) A Kbtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § Veszélyes anyag és veszélyes készítmény rek-
lámjának tartalmaznia kell a reklámozott termék 3. § sze-
rinti veszélyességi osztályának egyértelmû megjelölését.”

(4) A Kbtv. 32. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ f) ponttal egészül ki:

[Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok
betartásának hatósági ellenõrzését]

„e) a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése
a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény 1997. évi CLV. tör-
vény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-ának a) pontjában meg-
határozott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét
sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás sza-
bályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén a fo-
gyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint,

f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatáro-
zott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása
(címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá
a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság
az Fttv. szabályai szerint”
[végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése
esetén.]

(5) A Kbtv. 32. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett rendel-
kezések a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(6) A Kbtv. 32. §-ának (2) és (3) bekezdésében az „az
(1) bekezdés b)–e) pontja”, illetve az „az (1) bekezdés
b)–e) pontja” szövegrészek helyébe az „az (1) bekezdés
b)–f) pontja” szöveg lép.

38. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § r) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ s) pont-
tal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
„r) forgalmazó: terméket viszonteladónak, illetve fel-

használónak átadó, értékesítõ gazdálkodó szervezet;
s) felhasználó: aki a terméket továbbértékesítési cél

nélkül a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja.”

(2) A Hgt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A gyártó köteles tájékoztatni a termék felhasz-

nálóit a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási
szempontból lényeges tulajdonságairól, annak elhasználó-
dása vagy hulladékká válása esetén kezelésének lehetõsé-
geirõl.

(2) A gyártó köteles a terméken, illetve annak csomago-
lásán jól látható módon jelölni a termék, illetve csomago-
lás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható voltát,
hulladékgazdálkodási szempontból lényeges anyagi
összetételét, betétdíjas vagy letéti díjas forgalmazását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és a (2) bekez-
dés szerint a terméken, illetve annak csomagolásán feltün-
tetendõ jelölés módjáról, tartalmi és alaki követelményei-
rõl külön jogszabályok rendelkeznek.”

(3) A Hgt. a 10. §-át követõen a következõ 10/A. §-sal
egészül ki:

„10/A. § Ha a gyártó nem tesz eleget a 7. §-ban elõírt tá-
jékoztatási kötelezettségének, a forgalmazó köteles azt pó-
tolni. E rendelkezés nem érinti a forgalmazónak a gyártó-
val szemben érvényesíthetõ igényeit.”

(4) A Hgt. a 45. §-át követõen a következõ 45/A. §-sal
egészül ki:

„45/A. § (1) A felhasználók tájékoztatására, illetve a
terméken és a csomagoláson feltüntetendõ információkra
vonatkozóan a 7. §-ban elõírt követelmények megsértése
esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meg-
határozott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv.
2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az
eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok sze-
rint jár el.

(2) A 8. § (1) bekezdésben, valamint a 10. § (1) és
(3) bekezdésben elõírt követelmények megsértése esetén
az eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatóság jogo-
sult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-ának a) pontja
értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi ha-
tóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(5) A Hgt.
a) 4. §-ának m) pontjában a „fogyasztók” szövegrész

helyébe a „felhasználók” szöveg,
b) 8. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint

10. §-ának (3) bekezdésében a „fogyasztótól” szövegrész
helyébe a „felhasználótól” szöveg,

c) 10. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „fogyasztóktól”
szövegrész helyébe a „felhasználóktól” szöveg,

d) 10. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-át megelõzõ al-
címben, 12. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint
13. §-ának (4) bekezdésében a „fogyasztó” szövegrész he-
lyébe a „felhasználó” szöveg,

e) 12. §-ának (2) bekezdésében a „fogyasztói” szöveg-
rész helyébe a „felhasználói” szöveg
lép.

(6) A Hgt. 10. §-ának (1) bekezdésében a „termék vagy
szolgáltatás forgalmazója (a továbbiakban együtt: forgal-
mazó)” szövegrész helyébe a „forgalmazó” szöveg lép.

39. § (1) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 7. §-ának (4) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A „minõsített” jelzõt elektronikus aláírással kap-
csolatos szolgáltatáshoz kapcsolódóan csak az e törvény
szabályai szerint nyilvántartásba vett minõsített szolgálta-
tó használhatja.”

(2) Az Eat. 8/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató szervezetének, rendszerének, vala-
mint a szolgáltatás során alkalmazott termékeknek és háló-
zatnak a külön jogszabály szerinti informatikai biztonsági
követelményeknek vagy más önként vállalt követelmé-
nyeknek való megfelelését önkéntes akkreditációs rend-
szer keretében tanúsíttathatja.”

40. § (1) A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, to-
vábbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû köz-
zétételérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény (a továbbiak-
ban: Grüft.) 1. §-ának (1) bekezdésében az „a gazdasági
reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvényben
(a továbbiakban: Grtv.)” szövegrész helyébe az „a gazda-
sági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továb-
biakban: Grt.)” szöveg lép.

(2) A Grüft. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. §-ban foglalt követelmény megsértése

esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a Grt.-ben megha-
tározott szabályok szerint.

(2) A 2. §-ban a fogyasztók tájékoztatását szolgáló köz-
lemények megjelenítésére vonatkozó követelmény meg-
sértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasz-
tóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továb-
biakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.

(3) A 2. §-ban az üzlet elnevezésének megjelenítésére
vonatkozó követelmény érvényesülését az üzlet mûködési
engedélyét kiadó jegyzõ ellenõrzi, és annak megsértése
esetén – az eljárására irányadó jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelõen eljárva – intézkedik a jogsértõ állapot
megszüntetésérõl.

(4) A 3. §-ban foglalt követelmény érvényesülését
a) a felirat helye szerint illetékes jegyzõ, a fõvárosban a

fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje,
b) közforgalmú közlekedési eszközön elhelyezett fel-

irat esetén a közlekedési hatóság
az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint ellenõrzi, és
a rendelkezés megsértése esetén intézkedik a jogsértõ álla-
pot megszüntetésérõl.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezések
az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezé-
sek.”

41. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggõ szol-
gáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ektv.) 2. §-ának a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan infor-

mációs társadalommal összefüggõ szolgáltatás, amelynek
célja valamely birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog
– ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog mód-
jára hasznosítható természeti erõket –, szolgáltatás, ingat-
lan, vagyoni értékû jog (a továbbiakban együtt: áru) üzlet-
szerû értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon
történõ igénybevétele;”

(2) Az Ektv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetle-

nül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetõ módon leg-
alább a következõ adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányá-

ban lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetõségére vonatkozó adatokat, kü-

lönösen az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szol-
gáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gya-
korlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való
bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegy-
zõ bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató
nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogsza-
bály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyezõ
hatóság megnevezésével és elérhetõségi adataival, vala-
mint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a
szolgáltató adószámát;
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g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kama-

rának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár köte-
lezõ elõírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségé-
nek, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint
annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakkép-
zettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a
szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalma-
zandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés
módjára.”

(3) Az Ektv. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„Az elektronikus úton történõ szerzõdéskötésre
vonatkozó szabályok”

(4) Az Ektv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató köteles az információs társadalom-
mal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó általános szerzõ-
dési feltételeket oly módon hozzáférhetõvé tenni, amely
lehetõvé teszi az igénybe vevõ számára, hogy tárolja és
elõhívja azokat.”

(5) Az Ektv. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A szolgáltató az igénybe vevõ megrendelésének elkül-
dését megelõzõen köteles egyértelmûen tájékoztatni az
igénybe vevõt]

„d) a szerzõdéskötés lehetséges nyelveirõl;”

(6) Az Ektv. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû egyéni
kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján
történõ szerzõdéskötésre.”

(7) Az Ektv. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell
alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékû egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett
nyilatkozatok útján történõ szerzõdéskötésre.”

(8) Az Ektv. 14. és 14/A. §-a és az ezeket megelõzõ alcí-
mek helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek,
és a törvény a következõ 14/B. és 14/C. §-sal egészül ki:

„Az elektronikus hirdetésre vonatkozó
különös szabályok

14. § (1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirde-
tés bármely információs társadalommal összefüggõ szol-
gáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével –
elektronikus hírközlés útján közölt:

a) a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételei-
rõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

(a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám,
vagy

b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, rek-
lámnak nem minõsülõ tájékoztatás.

(2) Elektronikus hirdetésnek minõsül az olyan közlés is,
amelynek célja kizárólag a Grt. 6. §-ának (1) bekezdésben
elõírt hozzájárulás kérése.

(3) Önmagában nem minõsül elektronikus hirdetésnek
a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevé-

kenységéhez közvetlen hozzáférést lehetõvé tevõ informá-
ció közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus
levelezési cím,

b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy ar-
culatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettõl vagy
személytõl független közlés, különösen abban az esetben,
ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

(4) E törvény alkalmazásában
a) Elektronikus hirdetõ: akinek érdekében az elektroni-

kus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében az
elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli;

b) Elektronikus hirdetési szolgáltató: aki önálló gazda-
sági tevékenysége körében az elektronikus hirdetést elké-
szíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szol-
gáltatást nyújt;

c) Elektronikus hirdetés közzétevõje: aki az elektroni-
kus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelke-
zik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megis-
merhetõvé teszi;

d) Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus
hirdetés megismerhetõvé tétele, akár nagyobb nyilvános-
ság, akár egyedi címzett számára.

(5) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megfele-
lõen alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában megha-
tározott elektronikus hirdetésre és a (2) bekezdés szerinti
közlésekre.

(6) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezések megsértéséért
az elektronikus hirdetõ, az elektronikus hirdetési szolgál-
tató és az elektronikus hirdetés közzétevõje egyaránt felel.
Az ilyen jogsértéssel okozott kárért az elektronikus hirde-
tõ, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus
hirdetés közzétevõje egyetemlegesen felel.

14/A. § (1) Az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan
egyértelmû tájékoztatást kell adni:

a) az elektronikus hirdetés e jellegérõl, amint az hozzá-
férhetõvé válik az igénybe vevõ számára;

b) az elektronikus hirdetõ, illetve elektronikus hirdetés
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû egyéni
kommunikációs eszköz útján történõ küldése esetén a
valós feladó személyérõl, amint az hozzáférhetõvé válik az
igénybe vevõ számára;

c) az eladásösztönzõ ajánlat – így különösen az áren-
gedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegérõl, igény-
bevételének feltételeirõl;

d) az eladásösztönzõ vetélkedõ vagy nyereményjáték
ilyen jellegérõl, az abban való részvétel feltételeirõl.
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(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
esetben az ajánlott elõny igénybevétele, illetve a játékban
való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetõvé kell
tenni.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának megsértéséért az
elektronikus hirdetõ, az elektronikus hirdetési szolgáltató
és az elektronikus hirdetés közzétevõje egyaránt felel. Az
(1) bekezdés c) és d) pontjának és (2) bekezdésének meg-
sértéséért az elektronikus hirdetõ felel.

14/B. (1) Az elektronikus hirdetõ vagy az elektronikus
hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából a közvetí-
tõ szolgáltató a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiak-
ban: a Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendel-
kezésére bocsátani a következõ adatokat, ha azok a közve-
títõ szolgáltató rendelkezésére állnak:

a) a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés kül-
dõjének vagy közzétevõjének elektronikus hírközlési azo-
nosítóját, és

b) a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azo-
nosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevõ nevét
és lakcímét.

(2) A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirde-
téssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerõs lezárását kö-
vetõ 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata
esetén a bírósági felülvizsgálat jogerõs lezárásáig jogosult
kezelni, kizárólag az elektronikus hirdetõ vagy az elektro-
nikus hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából.

(3) Ha a közvetítõ szolgáltató nem tesz eleget az (1) be-
kezdésben foglalt kötelezettségének, az elektronikus hir-
detõvel, az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az
elektronikus hirdetés közzétevõjével együtt felel a Grt.
6. §-ában meghatározott kötelezettségek megsértéséért.
Az ilyen jogsértéssel okozott kárért a közvetítõ szolgáltató
az elektronikus hirdetõvel, az elektronikus hirdetési szol-
gáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevõjével egye-
temlegesen felel.

14/C. § (1) A szabályozott szakmát információs társa-
dalmi szolgáltatás nyújtása útján gyakorló személy mint
elektronikus hirdetõ érdekében végzett elektronikus hirde-
tési tevékenységre vonatkozóan a szabályozott szakma
gyakorlására irányadó szabályok, így különösen a szakmai
érdekképviseleti szervek, kamarák által a saját tagjaikra
vonatkozóan megállapított magatartási szabályok – az al-
kalmazandó jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül –
szigorúbb, illetve részletesebb követelményeket határoz-
hatnak meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a szabályozott
szakma gyakorlására irányadó további szabályok különö-
sen a szakma függetlenségének, méltóságának, tiszteleté-
nek, valamint a szakmai szolgáltatást igénybe vevõ és a
szakmát gyakorló más személyekkel szemben tanúsított
magatartás tisztességességének biztosítására, a szakmai ti-
toktartás védelmére alkothatók.”

(9) Az Ektv. 16/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„16/A. § (1) A 6. §-ban és a 15. §-ban foglalt rendelke-
zések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint.

(2) A 4. §-ban, az 5. §-ban és a 14/A. §-ban foglalt ren-
delkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fo-
gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult.
Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok
szerint jár el.

(3) Az (1), illetve a (2) bekezdésben említett rendelke-
zések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendel-
kezések.

(4) A 14/B. §-ban és a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezé-
seket megsértõ elektronikus hirdetések esetén a Hatóság
jár el.”

(10) Az Ektv. 16/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóságnak a 14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában
foglalt rendelkezések megsértése miatti eljárására
(a továbbiakban: kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcso-
latos felügyeleti eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényt (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni.”

(11) Az Ektv. 16/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kap-
csolatos felügyeleti eljárása kérelemre vagy hivatalból in-
dul. Ha az igények önálló érvényesítése a sérelmet szenve-
dett fogyasztók számára tekintettel nem lenne célravezetõ,
az eljárás megindítására a fogyasztói érdekképviseletet el-
látó közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is jo-
gosultak.”

(12) Az Ektv. 16/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kap-
csolatos felügyeleti eljárása a jogsértõ elektronikus hirde-
tés közzétételét követõ egy éven túl nem indítható meg.”

(13) Az Ektv. 16/D. §-a (1) bekezdésének d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hatóság a 14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában fog-
lalt rendelkezések megsértése esetén]

„d) felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítõ szolgál-
tató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdetõ, az elekt-
ronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés
közzétevõje a közvetítõ szolgáltató által nyújtott elõfizetõi
vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértõ elektronikus
hirdetés küldésére használja,”

(14) Az Ektv. 16/D. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A Hatóság az elektronikus hirdetõt, az elektronikus
hirdetési szolgáltatót, valamint az elektronikus hirdetés
közzétevõjét határidõ kitûzésével a 14/B. §-ban, illetve a
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Grt. 6. §-ában meghatározott rendelkezések teljesítésének
hitelt érdemlõ módon való igazolására hívhatja fel.”

(15) Az Ektv. 16/E. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szö-
vege helyébe a következõ szöveg lép:

„A Hatóság a 14/B. §-ban vagy a Grt. 6. §-ában foglalt
rendelkezések megsértése tárgyában hozott jogerõs hatá-
rozatát – az igénybe vevõ, illetve az elektronikus hirdetés
címzettje személyes adatainak törlése vagy olvashatatlan-
ná tétele mellett – honlapján közzéteszi, ha”

(16) Az Ektv. 16/F. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet végrehajtását a 2000/31/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv

a) 5., 6. és 10. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba
ütközõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekinteté-
ben – az Fttv.-ben meghatározottak szerint – a fogyasztó-
védelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal,

b) 7. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ
Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a Ha-
tóság,

c) 11. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ
Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a fo-
gyasztóvédelmi hatóság
látja el.

(2) A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdés szerinti
hatóságok a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módo-
sított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
járnak el.”

(17) Az Ektv. 18. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Ható-
ság 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 16/F. §
(2) bek.].”

(18) Az Ektv.
a) 2. §-ának t) pontjában a „gazdasági vagy szabályo-

zott szakmának minõsülõ szakmai” szövegrész helyébe az
„önálló foglalkozásával vagy gazdasági” szöveg,

b) 2. §-ának v) pontjában a „gazdasági vagy szakmai”
szövegrész helyébe az „önálló foglalkozásán és gazdasá-
gi” szöveg,

c) 16. §-ának (3) bekezdésében a „14/A.” szövegrész
helyébe a „14/C.” szöveg,

d) 16/C. §-ának (3) bekezdésében a „hatóság” szöveg-
rész helyébe a „Hatóság” szöveg,

e) 16/D. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében a
„14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban” szövegrész helyébe a
„14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában” szöveg,

f) 16/D. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „14. §, il-
letve a 14/A. §” szövegrész helyébe a „14/B. §, illetve a
Grt. 6. §-a” szöveg,

g) 16/D. §-ának (2) bekezdésében az „igénybe vevõk”
szövegrész helyébe az „igénybe vevõk, illetve az elektro-
nikus hirdetés címzettjei” szöveg
lép.

42. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(a továbbiakban: Tpt.) 35. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„35. § (1) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalá-
val összefüggésbe hozható minden, a befektetõk tájékoz-
tatását szolgáló, a kibocsátó, az ajánlattevõ, a forgalma-
zásban forgalmazóként vagy jegyzési garanciavállalás for-
májában részt vevõ befektetési vállalkozás vagy hitelinté-
zet, illetõleg az értékpapír szabályozott piacra történõ be-
vezetését kezdeményezõ személy által reklámban vagy
egyéb módon közölt információ – ide nem értve a tájékoz-
tatót, az alaptájékoztatót és a hirdetményt – kereskedelmi
kommunikáció.

(2) A kereskedelmi kommunikációban foglalt informá-
ciónak összhangban kell lennie a tájékoztató tartalmával.

(3) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával
összefüggésbe hozható minden reklámnak egyértelmû uta-
lást kell tartalmaznia e jellegére vonatkozóan.

(4) A (3) bekezdés szerinti reklámban meg kell jelölni,
hogy az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával kap-
csolatosan tájékoztató közzétételére került vagy kerül sor,
és hogy a tájékoztató hol hozzáférhetõ.

(5) A forgalomba hozatali eljárás lezárásáig, illetõleg a
szabályozott piacon a kereskedés megkezdéséig a kereske-
delmi kommunikáció tervezetét a Felügyelethez a nyilvá-
nosságra hozatala elõtt legalább öt munkanappal be kell
nyújtani. A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció
nyilvánosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma el-
lentétes vagy félrevezetõ információt tartalmaz a benyúj-
tott, illetve közzétételre engedélyezett tájékoztatóban fog-
laltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába üt-
közik.

(6) Ha a Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció ter-
vezetének benyújtását követõ öt munkanapon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy annak nyilvánosságra
hozatalát a Felügyelet – a feladat- és hatáskörébe tartozó
jogszabályi elõírások szempontjából – jóváhagyta.”

(2) A Tpt. 38. §-ának (4) bekezdésében az „a hirdetései-
ben” szövegrész helyébe a „kereskedelmi kommunikáció-
jában” szöveg lép.

(3) A Tpt. 38. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja,
ha a tájékoztató nem felel meg e törvény, a végrehajtására
kiadott jogszabály vagy az Fttv. rendelkezéseinek, a forga-
lomba hozatal joggal való visszaélésre irányul, vagy a for-
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galmazó, a kibocsátó nem tesz eleget a (2)–(4) bekezdés
alapján tett felügyeleti intézkedésnek.”

(4) A Tpt. 214. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Tilos a befektetõvédelemre, illetõleg az Alapra vo-
natkozó információkat a befektetések növelése céljából,
így különösen reklámtevékenységre felhasználni.”

(5) A Tpt. 293. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A befektetési alapról, az alapkezelõrõl szóló, a be-
fektetõknek szánt minden olyan kereskedelmi kommuni-
káció tervezetét, amely a befektetési jegyek nyilvános for-
galomba hozatalával, forgalmazásával összefüggésbe hoz-
ható, a Felügyeletnek legkésõbb a befektetõk részére való
hozzáférést megelõzõen öt nappal be kell nyújtani.

(3) A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció nyilvá-
nosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma ellentétes
vagy félrevezetõ információt tartalmaz a benyújtott, illetve
közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz
képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.”

(6) A Tpt. a 406. §-át követõen a következõ LVI/A. Fe-
jezettel egészül ki:

„LVI/A. Fejezet

ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

406/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen a befektetõk tájékoztatásra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet
az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el, ha a
jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fo-
gyasztót érint.”

(7) A Tpt. 433. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„433. § Ez a törvény a 25. számú mellékletben felsorolt
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

(8) A Tpt. 1. számú melléklete a következõ új 9. ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 9–18. pontok számozá-
sa 10–19. pontra változik:

„9. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,”

43. § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozatalá-
ról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Tilos a növényfajta jogszabályi elõírásoknak nem
megfelelõ használata és a szaporítóanyag hamisítása.”

(2) Az Nftv. 21. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„A szaporítóanyag csomagolása,
jelölése (címkézése)

21. § (1) Vetõmagot csak olyan csomagolóanyagban le-
het forgalomba hozni, amely biztosítja a vetõmag minõsé-
gének megóvását, valamint nem teszi lehetõvé a vetõmag
kivételét, kicserélését a csomagolóanyag megsértése
nélkül.

(2) A szaporítóanyag-tételt, illetve annak egységeit a
külön jogszabály szerinti címkével kell ellátni úgy, hogy a
címke sérülés nélkül ne legyen eltávolítható.

(3) A címkén a külön jogszabályban meghatározott ada-
tokat magyar nyelven is fel kell tüntetni.”

(3) Az Nftv. 23. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A növénytermesztési hatóság]
„l) eljár – a 23/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel – az

e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály rendelke-
zéseinek megsértése esetén.”

(4) Az Nftv. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A szaporítóanyag jelölésére (címkézésére)

vonatkozóan e törvényben és a végrehajtására kiadott jog-
szabályban meghatározott rendelkezések megsértése ese-
tén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatáro-
zott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának
a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró ható-
ság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések a fo-
gyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztóvédelmi rendelkezések.”

(5) Az Nftv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § A növénytermesztési hatóság e törvény és a vég-
rehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek meg-
sértése esetén

a) eltilt a 15. § elõírásainak nem megfelelõ szaporító-
anyag saját célú felhasználásától és forgalomba hozatalá-
tól, illetve a jogosulatlanul elõállított szaporítóanyagot zár
alá veszi,

b) a külön jogszabály szerinti szigorított minõsítést
rendel el,

c) az elõállító költségére elrendeli a más célra fel nem
használható szaporítóanyag megsemmisítését,

d) a jogsértõ tevékenységét meghatározott idõre meg-
tiltja, és ennek tényét a minisztérium hivatalos lapjában,
valamint a minisztérium honlapján közzéteszi,

e) az eredetet igazoló bizonylattal nem rendelkezõ nö-
vényfajta használata esetén a faiskolai, illetve palántane-
velõ üzemi engedélyt visszavonja, illetve

f) minõségvédelmi bírságot szab ki.”
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(6) Az Nftv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A növénytermesztési hatóság e törvény és a végre-
hajtására kiadott jogszabályok elõírásainak megsértõjével
szemben minõségvédelmi bírságot szab ki, ha megállapít-
ja, hogy az elõállított, illetve forgalomba hozott szaporító-
anyag nem felel meg az elõírt követelményeknek.”

44. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(4) A biztosító egyesület elnevezésében köteles egyér-
telmûen utalni arra, hogy egyesületi formában tevékeny-
kedik.”

(2) A Bit. a 167. §-át követõen a következõ alcímmel és
167/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

167/A. § E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabá-
lyok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra,
így különösen az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó ren-
delkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ti-
lalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiak-
ban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint jár el, ha a jog-
sértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasz-
tót érint.”

(3) A Bit. 168. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„168. § A Felügyelet hatáskörét és jogállását külön tör-

vény határozza meg.”

(4) A Bit. 236. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

236. § Ez a törvény a 12. számú mellékletben felsorolt
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

45. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. §-ának (6) bekezdése
helyébe a következõ szöveg lép:

„(6) A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni e tör-
vény rendelkezéseinek megsértése esetén az ügyfélszolgá-
lat 138. § (1) és (2) bekezdése szerinti mûködése, továbbá
az általános szerzõdési feltételek 130. § (2) és (3) bekezdé-
se szerinti hozzáférhetõvé, illetve elérhetõvé tétele és nyil-
vánosságra hozatala tekintetében. A fogyasztóvédelmi ha-
tóság a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) alapján jár el, az említett rendel-
kezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi ren-
delkezések.”

(2) Az Eht. 126. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselõhöz bejelentéssel élhet bármely elõfize-
tõ, felhasználó, továbbá a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint
valamely szolgáltató, forgalomba hozó vagy forgalmazó
tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek so-
rán hozott intézkedése, illetõleg valamely intézkedése el-
mulasztása következtében az elõfizetõt, illetve a felhasz-
nálót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban
vagy az elõfizetõi szerzõdésben meghatározott jogaival
összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszé-
lye áll fenn.

(3) A képviselõ az elõfizetõk, illetve felhasználók elekt-
ronikus hírközlésre vonatkozó szabályban meghatározott
jogaival kapcsolatos jogszabálysértés megszüntetése érde-
kében a (2) bekezdésben megjelölt feltételek fennállása
esetén hivatalból is eljárhat.”

(3) Az Eht. 126. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A képviselõ a hozzá benyújtott beadványt köteles meg-
vizsgálni. A célszerûnek tartott intézkedést e § keretei kö-
zött maga választja meg. A képviselõ a beadvány alapján]

„d) más hatóságnál – a bejelentõ egyidejû értesítése
mellett – megfelelõ eljárás megindítását kezdeményez-
heti.”

(4) Az Eht. 130. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A hatóság az általános szerzõdési feltételeknek az
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak való
megfelelõségét a piacfelügyelet keretében rendszeresen
vizsgálja.”

(5) Az Eht. 138. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az elõfizetõ a szolgáltató által felszámított díj
összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamá-
ciót) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés
megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elõfizetõi
szerzõdést a 134. § (7) bekezdésében foglaltak szerint fel-
mondani.”

(6) Az Eht. 138. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) Az elõfizetõi panasz intézésére irányadó eljárást
egyebekben a szolgáltató általános szerzõdési feltételei
határozzák meg az Fgytv. 17/A. §-ában és 17/C. §-ában
foglaltakkal összhangban.”

(7) Az Eht.
a) 109. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében és

c) pontjában a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „fel-
használók, elõfizetõk” szöveg

b) 126. §-ának (6) bekezdésében a „fogyasztók” szö-
vegrész helyébe a „felhasználók” szöveg,

c) 144. §-ának (5) bekezdésében az „a fogyasztók” szö-
vegrész helyébe az „az elõfizetõk, illetve felhasználók”
szöveg,
lép.
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46. § A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében a
„fogyasztói forgalomba” szövegrész helyébe a „közfo-
gyasztásra forgalomba” szöveg lép.

47. § (1) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi
ágazati szolgáltatási szerzõdésekrõl szóló 2005. évi XXV.
törvény (a továbbiakban: Tétv.) 3. §-a (2) bekezdésének
ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyide-
jûleg a c) pont a következõ cf) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató a következõ adatokról köteles tájékozta-
tást adni

c) a szerzõdésre vonatkozóan]
„ce) a szerzõdéskötés nyelvérõl, továbbá a szerzõdés

hatálya alatt az ügyféllel való kapcsolattartás – az ügyfél-
lel egyetértésben megállapított – nyelvérõl vagy nyelvei-
rõl, valamint

cf) az esetleges jogválasztásról, kizárólagos hatáskör,
illetékesség kikötésérõl;”

(2) A Tétv. a 12. §-át követõen a következõ alcímmel és
12/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

12/A. § A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen a fogyasztók tájékoztatására vo-
natkozó rendelkezések megsértése esetén a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok
szerint jár el.”

(3) A Tétv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „gaz-
dasági vagy szakmai tevékenységének” szövegrész helyé-
be az „önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége”
szöveg lép.

48. § (1) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következõ
d) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
„d) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében

valamely termék vagy szolgáltatás értékesítés, fogyasztás
vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejé-
ben történõ rendelkezésre bocsátása;”

(2) A Kertv. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(8) A kereskedelmi hatóság
a) az üzletekrõl, az üzletek nyitva tartásáról,
b) a kereskedelmi szakértõkrõl külön jogszabály sze-

rint nyilvántartást vezet.”

(3) A Kertv. 5. §-ának (4)–(7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhetõ
helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamato-
san számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A

vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet mû-
ködésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevé-
kenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vá-
sárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy be-
folyásolni tilos. A bejegyzések kapcsán a kereskedõ a kü-
lön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni.

(5) Üzlet nélkül folytatott kereskedelmi tevékenység
esetén a kereskedõ köteles tájékoztatni a vásárlót a székhe-
lyérõl, a panaszügyintézés helyérõl, illetve az adott tevé-
kenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságai-
hoz igazodó módjáról, a tevékenységre, kereskedelmi for-
mára vagy módszerre vonatkozó külön jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelõen.

(6) A kereskedelmi és fizetõ-vendéglátó szálláshelye-
ket, illetve a falusi szálláshelyeket szolgáltatásaik szín-
vonalától függõen – a külön jogszabályban foglaltak sze-
rint – osztályba kell sorolni, illetve minõsíteni kell. A ke-
reskedelmi és fizetõ-vendéglátó szálláshely osztályáról, il-
letve a falusi szálláshely minõsítésérõl a vendégeket tájé-
koztatni kell.

(7) Egyes termékek forgalmazását, illetve egyes tevé-
kenységek folytatását külön jogszabály további feltételek-
hez vagy korlátozásokhoz kötheti.”

(4) A Kertv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jog-

szabályi és hatósági elõírások megtartását a kereskedelmi
hatóság ellenõrzi és – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt ki-
vétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérõ ren-
delkezése hiányában – eljár ezek megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el – a fogyasztóvé-
delemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Fgytv.) szabályai szerint – az 5. § (2), (4) és (5) bekezdésé-
ben, a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelke-
zések, valamint az 5. § (6) bekezdésében a vendégek tájé-
koztatására vonatkozó rendelkezés megsértése esetén. E
rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédel-
mi rendelkezések.

(3) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ kereskedõ felett a
7. § szerinti visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gaz-
dasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tör-
vényben (a továbbiakban: Tpvt.) foglalt eljárási szabályok
alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban a
Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezé-
seket alkalmazza.

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi
feladatokat a kereskedelmi hatóság látja el.

(5) A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabá-
lyi és hatósági elõírások megsértése esetén – a külön jog-
szabályban foglaltak szerint – a kereskedelmi hatóság

a) elrendeli az üzlet ideiglenes bezárását,
b) elrendeli az üzlet azonnali bezárását,
c) korlátozza az üzlet éjszakai nyitva tartását,
d) kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszakot állapít meg,
e) megtiltja vagy korlátozza a 6. § (6) bekezdésében

meghatározott hanghatást okozó eszköz használatát,
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f) megtiltja vagy korlátozza a vendéglátó üzletben a
vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevé-
kenységet a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékû zaj esetén,

g) megtiltja az engedély nélkül folytatott, elõírásokba
ütközõ tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

h) visszavonja az üzlet mûködési engedélyét,
i) bírságot szab ki, illetve
j) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkö-

vetkezményt alkalmaz.
(6) A kereskedelmi hatóság
a) a mûködési engedélyben meghatározott üzletkör en-

gedély nélküli megváltoztatása, engedély nélkül további
tevékenységgel, termékkörrel bõvítetése miatt az elõ-
írásokba ütközõ tevékenység folytatását, termékkör érté-
kesítését megtiltó határozata ellen;

b) a veszélyes mértékû zaj esetén, illetve a lakók egész-
séges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biz-
tosítása érdekében a vendéglátó üzletben a zeneszolgálta-
tás nyújtását, továbbá a külön törvényben foglaltak alapján
szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék foly-
tatását megtiltó határozata ellen
nincs helye fellebbezésnek.”

(5) A Kertv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) az üzletek mûködési engedélye kiadásának rendjét

és feltételeit, az üzletben történõ árusítás feltételeit, az en-
gedélyezésben közremûködõ szakhatóságok körét, az en-
gedélyben foglaltak megtartása ellenõrzésének szabályait,
valamint a jogszabályban elõírt kötelezettségek be nem
tartása esetén a jogkövetkezmények alkalmazásának sza-
bályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(6) A Kertv. 12. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„f) a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézésének és

ellenõrzésének rendjét,
g) a kereskedelmi hatóság által kiszabható bírság meg-

állapításának, mértékének és felhasználásának részletes
szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(7) A Kertv. 12. §-ának (1) bekezdése a következõ
n)–p) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„n) az ingatlanok idõben megosztott használati jogának

átruházására irányuló kereskedelmi tevékenység végzésé-
nek feltételeit, valamint a jogszabályban elõírt kötelezett-
ségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövet-
kezményeket,

o) a külön jogszabályban meghatározott egyetemes
postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység
feltételeit,

p) a közerkölcs és a közrend védelme céljából, illetve
közbiztonsági okokból egyes termékek forgalmazásának,
illetve egyes tevékenységek végzésének feltételeit és kor-
látait”
[rendeletben állapítsa meg.]

(8) A Kertv. 12. §-ának (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelõs minisz-
ter, hogy]

„f) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-
tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, az
irányítása alá tartozó kereskedelmi hatóság részére az e ha-
tóság által lefolytatott eljárásokért fizetendõ díj – ideértve
a jogorvoslati díjat is – mértékét, valamint az annak besze-
désével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]

(9) A Kertv. 12. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a vendéglátásért felelõs minisz-
ter, hogy – a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetér-
tésben – rendeletben szabályozza a vendéglátás szakmai
feltételeit.

(7) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs minisz-
ter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a köz-
igazgatási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben – rendeletben határozza meg a mûszaki biztonsági ha-
tóság részére a mûszaki biztonsági hatósági eljárásért fize-
tendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét, vala-
mint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával,
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

(10) A Kertv.
a) 2. §-ának c) pontjában az „az árura” szövegrész he-

lyébe az „a termékre” szöveg, az „árut” szövegrész helyé-
be a „terméket” szöveg,

b) 2. §-ának r) pontjában az „értékesítõ helyeket” szö-
vegrész helyébe az „értékesítõ helyeket, továbbá a mozgó-
boltot” szöveg,

c) 7. §-ának (5) bekezdésében a „kereskedelmi gyakor-
latok alkalmazására, az ezeket tartalmazó” szövegrész he-
lyébe a „piaci magatartásra vonatkozó” szöveg

d) 12. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „áruk” szö-
vegrész helyébe a „termékek” szöveg
lép.

49. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) az 56. §-át köve-
tõen a következõ alcímmel és 56/A. §-sal egészül ki:

„A felhasználók tájékoztatása

56/A. § (1) Az engedélyes köteles a Hivatal által a 72. §
rendelkezései szerint jóváhagyott üzletszabályzatot – a
mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe fogalt szöveg-
gel – az ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján a felhaszná-
lók részére hozzáférhetõvé tenni.
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(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási
adataira vonatkozóan térítésmentesen tájékoztatást kapjon
az õt ellátó egyetemes szolgáltatótól, villamosenergia-
kereskedõtõl.

(3) A villamos energia felhasználók részére történõ érté-
kesítéséhez kapcsolódóan a felhasználókat tájékoztatni
kell az elõzõ naptári évben értékesített villamos energia
elõállításához felhasznált energiaforrások részarányáról és
környezeti hatásairól. A tájékoztatás módjára és tartalmára
vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben
határozza meg.

(4) A Hivatal honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt a
felhasználók részére a villamos energia hatékony felhasz-
nálására, az energiatakarékos eszközök használatával járó
elõnyökre vonatkozó ismeretekrõl, adatokról. A tájékozta-
tás módjára és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben határozza meg.”

(2) A Vet. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg a törvény e §-t megelõzõen a következõ alcím-
mel egészül ki:

„Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni
jogsértésekkel kapcsolatban

57. § (1) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre
vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból törté-
nõ, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre
vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen
a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vo-
natkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni
megsértése esetén – a Hivatal 159. § s) pontja szerinti ha-
tásköreinek tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédel-
mi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a
fogyasztóvédelemrõl szóló törvényt kell alkalmazni, az-
zal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fo-
gyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(2) Az 56/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (2), (3) és
(7) bekezdésében, a 73. § (4) bekezdésében, valamint a
143. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tájékoztatási kötele-
zettségre vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztók-
kal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult.
Az eljáró hatóság eljárására az Fttv.-ben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény sze-
rinti lakossági fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasz-
tónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a
fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztóvédelmi rendelkezések.

(4) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mé-
résre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fize-
tési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy ki-
kapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a fel-
használó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonat-

kozó rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minõsülõ
felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Hivatal
jár el.”

(3) A Vet. 62. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ új e) ponttal egészül ki, és a jelenlegi e)–g) pontok
megjelölése f)–h) pontra változik:

[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak
az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia]

„d) a szolgáltatásnak a szerzõdés megkötésekor érvé-
nyes ára,

e) a szolgáltatás díját, valamint a választható fizetési
módokat meghatározó üzletszabályzat elérhetõsége,”

(4) A Vet. 62. §-ának (1) bekezdése a következõ i) pont-
tal egészül ki:

[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak
az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia]

„i) a külön díj ellenében nyújtott kiegészítõ szolgáltatá-
sok megnevezése és feltételei, ha az egyetemes szolgálta-
tó, illetve a kereskedõ ilyet biztosít.”

(5) A Vet. 72. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik
útján egyeztetett, az engedélyes által kidolgozott üzletsza-
bályzatot a fogyasztóvédelmi hatóság elõzetes véleményé-
nek kikérését követõen a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal
megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat
részének a jóváhagyását, ha az jogszabályba, villamos-
energia-ellátási szabályzatba ütközik, vagy egyébként a
felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.”

(6) A Vet. 73. §-ának (4)–(8) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követke-
zõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az egyetemes szolgáltató a villamosenergia-
értékesítési szerzõdést az általános szerzõdési feltételek-
ben meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módo-
sítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését meg-
elõzõen legalább 30 nappal a felhasználókat jelen törvény-
ben foglaltak szerint értesíteni, a felhasználókat megilletõ
felmondás feltételeirõl szóló tájékoztatással együtt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a felhasználó jogo-
sult – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a módosítás
tárgyában megküldött értesítést követõ 30 napon belül a
szerzõdés felmondására.

(6) Amennyiben a módosítás a felhasználó számára hát-
rányos rendelkezéseket tartalmaz, a felhasználó az értesí-
téstõl számított 45 naptári napon belül további jogkövet-
kezmények nélkül jogosult felmondani a villamosener-
gia-értékesítési szerzõdést.

(7) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdésben foglalt érte-
sítési határidõt az általános szerzõdési feltételek azon mó-
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dosítására, amely új szolgáltatás bevezetése miatt válik
szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások-
ra vonatkozó általános szerzõdési feltételeket nem érinti,
vagy a módosítással kizárólag valamely díj csökken.

(8) Az üzletszabályzat módosításának részletes feltéte-
leit az egyetemes szolgáltató külön jogszabály alapján ha-
tározza meg.

(9) A (4)–(8) bekezdésekben foglalt kötelezettségek a
villamosenergia-kereskedõt is terhelik az egyetemes szol-
gáltatásra jogosult felhasználóival szemben.”

(7) A Vet. 143. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (5) be-
kezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5)–(7) bekezdések szá-
mozása (6)–(8) bekezdésre változik:

„(4) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szol-
gáltatás árára vonatkozó árváltoztatási szándékát és a java-
solt árakat 45 nappal elõre jóváhagyásra be kell jelentenie
a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül
határoz.

(5) A jóváhagyott árakat alkalmazásuk kezdete elõtt
legalább 15 nappal az egyetemes szolgáltató a honlapján,
valamint két országos napilapban közzé teszi, továbbá a
felhasználókat a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint
értesíti. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ fel-
mondási jogra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia
kell.”

(8) A Vet. 145. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„145. § A 142–144. §-okban foglalt rendelkezések meg-
sértése esetén a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabályt sértõ ár, illetve díj további al-
kalmazását és kötelezi az engedélyest a jogszerû ellenérték
alkalmazására,

b) kötelezi az engedélyest a 142–144. §-okban foglalt
rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a sé-
relmet szenvedett fél részére történõ visszatérítésére, ha
pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes
által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányá-
ban az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhaszná-
lók részére történõ visszatérítésére, és

c) bírságot szabhat ki.”

(9) A Vet. XVIII. Fejezetének címe helyébe a következõ
cím lép:

„ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ
KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM”

(10) A Vet. 159. §-ának r)–sz) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

[A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamos-
energia-ellátás biztonságának és a villamosenergiapiac
hatékony mûködésének felügyeletével, továbbá az egyenlõ
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos
verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében]

„r) az egyes engedélyesekre – a jogszabályban megha-
tározott keretek között – határozatban állapítja meg az en-

gedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minõ-
ségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a fel-
használókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó mi-
nimális követelményeket, a lakossági fogyasztónak nem
minõsülõ felhasználók tájékoztatásának részletes szabá-
lyait, továbbá a hálózati engedélyesek vonatkozásában a
hálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális
követelményeket,

s) eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre,
illetve a rendszer megfelelõ minõségben való rendelkezés-
re állására vonatkozó rendelkezéseknek az elosztói, átvite-
li engedélyes általi megsértése esetén; ellenõrzi a felhasz-
nálói igény kielégítését, ellenõrzi a felhasználók által a
közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett
csatlakozási díj felhasználását, bírságot szab ki,

sz) eljár az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy
mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fi-
zetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy
kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a fel-
használó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonat-
kozó rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minõsülõ
felhasználókkal szembeni megsértése esetén,”

(11) A Vet. 170. §-ának (1) bekezdése a következõ
41. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„41. a mûszaki-biztonsági hatóságok kijelölését”

[rendeletben állapítsa meg.]

(12) A Vet. 170. §-a (2) bekezdésének 5. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„5. a villamos energiának a felhasználók részére történõ

értékesítése során, a felhasználók – az elõzõ naptári évben ér-
tékesített villamos energia elõállításához felhasznált energia-
források részarányáról és környezeti hatásairól történõ – tájé-
koztatásának, valamint a Hivatal által a honlapján közzéteen-
dõ – a villamos energia hatékony felhasználására, az energia-
takarékos eszközök használatával járó elõnyökre vonatkozó
ismeretekrõl, adatokról szóló – tájékoztatás módjára és tartal-
mára vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(13) A Vet. 170. §-a (2) bekezdése 19. pontjának b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„b) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-

tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a
Magyar Energia Hivatal részére a kérelemre indult eljárá-
sokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és
a díjak, valamint az egyéb bevételek beszedésével, kezelé-
sével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos
részletes szabályokat, továbbá a mûszaki biztonsági ható-
ság eljárásáért fizetendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat
is – mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyil-
vántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes sza-
bályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
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(14) A Vet.
a) 62. §-ának (3) bekezdésében a „143. § (4) és (5) be-

kezdéseiben” szövegrész helyébe a „143. § (5) és (6) be-
kezdésében” szöveg,

b) 73. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „jelen tör-
vény 62. § (2) bekezdésében, 141. § (7) bekezdésében és
143. § (4)–(6) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „62. §
(2) bekezdésében, a 141. § (7) bekezdésében, valamint a
143. § (4)–(6) bekezdésében” szöveg
lép.

50. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenysé-
gek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Bszt.) Nyolcadik részének címe helyébe
a következõ cím lép:

„A FELÜGYELÉS ÉS A FOGYASZTÓKKAL
SZEMBENI KERESKEDELMI GYAKORLATRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI”

(2) A Bszt. 177. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a Felügyelet a Magyar Köztársaság területén
más EGT-államban székhellyel rendelkezõ befektetési
vállalkozás vagy piacmûködtetõ határon átnyúló tevé-
kenysége vagy a Magyar Köztársaság területén létesített
fióktelepe esetében jogszabályban vagy a jogszabály sze-
rinti szabályzatban foglalt rendelkezés megsértését tapasz-
talja, a befektetõk védelme érdekében a 164. § (1) bekez-
désének a), b), e), h), m), n), p) és s) pontjaiban foglalt in-
tézkedést hozhat, továbbá a 179. § szerinti esetben alkal-
mazhatja az Fttv.-ben meghatározott jogkövetkezménye-
ket.”

(3) A Bszt. XXX. Fejezetének címe helyébe a követke-
zõ fejezetcím lép:

„ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN”

(4) A Bszt. 179. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„179. § A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Fel-
ügyelet az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár
el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében
vett fogyasztót érint, vagy ha lakossági ügyfelet, illetve
olyan leendõ szerzõdõ felet érint, aki a szerzõdés hatályba-
lépését követõen lakossági ügyfélnek minõsül, azzal, hogy
az e törvény szerinti lakossági ügyfél (leendõ szerzõdõ fél)
az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minõsül akkor is, ha
nem természetes személy.”

(5) A Bszt. 1. melléklete a következõ 8. ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi 8–15. pontok számozása
9–16. pontra változik:

„8. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,”

51. § (1) A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény
15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását
ellátó miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben a mérésügyi hatóság részére a mérésügyi el-
járásért fizetendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat is –
mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilván-
tartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabá-
lyokat, rendeletben állapítsa meg.”

(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek-
rõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában a „munkakört” szövegrész helyébe a „köz-
tisztviselõi munkakört” szöveg lép.

Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Az 1–31. §, a 33–47. §, a 48. § (1)–(7) és (10) bekez-
dése, a 49. § (1)–(10), (12) és (14) bekezdése, az 50. §, va-
lamint az 54. § 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

53. § (1) A 10–28. §-ban meghatározott szabályokat az
e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljárá-
sokban kell alkalmazni.

(2) A Tpvt.
a) 30. §-a (1) bekezdésének – e törvény 29. §-a (10) be-

kezdésével megállapított – c) pontját,
b) 78. §-a (3) bekezdésének – e törvény 29. §-a (11) be-

kezdésével megállapított – második mondatát,
c) e törvény 30. §-a (2) bekezdésével megállapított

43/B. §-át,
d) e törvény 30. §-a (3) bekezdésével megállapított

43/G. §-át,
e) 43/H. §-ának – e törvény 30. §-a (4), illetve (5) be-

kezdésével megállapított – (2) és (5) bekezdését,
f) 43/H. §-a (8) bekezdésének – e törvény 30. §-a

(6) bekezdésével beiktatott – c) pontját,
g) 43/I. §-ának – e törvény 30. §-a (7) bekezdésével

megállapított – (4) bekezdését,
h) 62. §-ának – e törvény 30. §-a (9) bekezdésével meg-

állapított – (4) bekezdését,
i) 65. §-ának – e törvény 30. §-a (10)–(12) bekezdésé-

vel megállapított – (2)–(4), (9) és (10) bekezdését,
j) 67. §-ának – e törvény 30. §-a (13) bekezdésével

megállapított – (4) bekezdését,
k) 68. §-ának – e törvény 30. §-a (14) bekezdésével

megállapított – (2) bekezdését,
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l) 72. §-ának – e törvény 30. §-a (15) bekezdésével
megállapított – (2) és (3) bekezdését,

m) 77. §-a (1) bekezdésének – e törvény 30. §-a (16) be-
kezdésével megállapított – h) pontját,

n) e törvény 30. §-a (17) bekezdésével megállapított
88. §-át,

o) 88/B. §-ának – e törvény 30. §-a (18) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését,

p) 89. §-ának – e törvény 30. §-a (19) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését,

q) e törvény 30. §-a (20) bekezdésével beiktatott új
XVII. Fejezetét, továbbá

r) e törvény 30. §-a (21) bekezdésével megállapított
92. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(3) A Psztv.
a) e törvény 31. §-a (2) bekezdésével beiktatott

26/A–26/C. §-át,
b) e törvény 31. §-a (3) bekezdésével megállapított

27. §-át,
c) 28. §-a (1) bekezdésének – e törvény 31. §-a (4) be-

kezdésével megállapított – c) pontját,
d) 41. §-ának – e törvény 31. §-a (8) bekezdésével beik-

tatott – (7) bekezdését,
e) e törvény 31. §-a (9) bekezdésével beiktatott

44/A. §-át, továbbá
f) e törvény 31. §-a (10) bekezdésével megállapított

56. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(4) Az Öpt.-nek – e törvény 34. §-a (3) bekezdésével be-
iktatott – 70/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését köve-
tõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(5) A Hpt.-nek – e törvény 35. §-a (8) bekezdésével be-
iktatott – 215/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(6) Az Mpt.-nek – e törvény 36. §-a (3) bekezdésével
beiktatott – 117. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(7) A Hgt.-nek – e törvény 38. §-a (4) bekezdésével be-
iktatott – 45/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését köve-
tõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(8) A Grüft.-nek – e törvény 40. §-a (2) bekezdésével
megállapított – 4. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(9) Az Ektv.
a) e törvény 41. §-a (8) bekezdésével beiktatott

14/B. §-át,
b) e törvény 41. §-a (9) bekezdésével megállapított

16/A. §-át,
c) 16/B. §-ának – e törvény 41. §-a (10) bekezdésével

megállapított – (1) bekezdését,
d) 16/C. §-ának – e törvény 41. §-a (11), illetve (12) be-

kezdésével megállapított – (1) és (4) bekezdését,

e) 16/D. §-a (1) bekezdésének – e törvény 41. §-a
(13) bekezdésével megállapított – d) pontját,

f) 16/D. §-ának – e törvény 41. §-a (14) bekezdésével
megállapított – (5) bekezdését, továbbá

g) 16/F. §-ának – e törvény 41. §-a (16) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(10) A Tpt.
a) 35. §-ának – e törvény 42. §-a (1) bekezdésével meg-

állapított – (5) és (6) bekezdését,
b) 38. §-ának – e törvény 42. §-a (3) bekezdésével meg-

állapított – (6) bekezdését,
c) 293. §-ának – e törvény 42. §-a (5) bekezdésével

megállapított – (3) bekezdését, továbbá
d) e törvény 42. §-a (6) bekezdésével beiktatott

406/A. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(11) Az Nftv.
a) e törvény 43. §-a (4) bekezdésével beiktatott

23/A. §-át,
b) e törvény 43. §-a (5) bekezdésével megállapított

27. §-át, továbbá
c) 28. §-ának – e törvény 43. §-a (6) bekezdésével meg-

állapított – (1) bekezdését
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(12) A Bit.-nek – a 44. § (2) bekezdésével beiktatott –
167/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen in-
dított eljárásokban kell alkalmazni.

(13) Az Eht.
a) 21. §-ának – e törvény 45. §-a (1) bekezdésével meg-

állapított – (6) bekezdését
b) 126. §-ának – e törvény 45. §-a (2) bekezdésével

megállapított – (2) és (3) bekezdését, továbbá
c) 126. §-a (4) bekezdésének – e törvény 45. §-a (3) be-

kezdésével megállapított – d) pontját,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(14) A Tétv.-nek – a 47. § (2) bekezdésével beiktatott –
12/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen indí-
tott eljárásokban kell alkalmazni.

(15) A Kertv.-nek – a 48. § (4) bekezdésével megállapí-
tott – 9. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen in-
dított eljárásokban kell alkalmazni.

(16) A Vet.
a) e törvény 49. §-a (2) bekezdésével megállapított

57. §-át,
b) 72. §-ának – e törvény 49. §-a (5) bekezdésével meg-

állapított – (3) bekezdését, továbbá
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c) e törvény 49. §-a (8) bekezdésével megállapított
145. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(17) A Vet. 62. §-a (1) bekezdésének – e törvény 49. §-a
(3) és (4) bekezdésével megállapított, illetve beiktatott –
d), e) és i) pontját az e rendelkezések hatálybalépését
követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(18) A Bszt.
a) 177. §-ának – e törvény 50. §-a (2) bekezdésével

megállapított – (1) bekezdését, továbbá
b) e törvény 50. §-a (4) bekezdésével megállapított

179. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

54. § Hatályát veszti
a) az Öpt. 11/A. §-ának (5) bekezdése,
b) a Tpvt. 43/H. §-ának (3) bekezdése,
c) a Hpt. 199. §-a és az azt megelõzõ alcím, 235. §

(1) bekezdésének d) pontja, valamint 243. §-a,
d) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.

törvény 4. §-a és az azt megelõzõ alcím,
e) a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló

1997. évi XXX. törvény 25. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f) az Mpt. 22/A. §-ának (6) bekezdése,
g) a Kbtv. 17. §-ának (8) bekezdése, 21. §-ának (1) és

(2) bekezdése,
h) a Kbtv. 20. §-át megelõzõ alcímben a „ , lakosság- és

fogyasztóvédelem”, valamint a „ , termékfelelõsség” szö-
vegrész,

i) a Grüft. 2. §-ának (1) bekezdésében a „fogyasztók
védelmérõl szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatáro-
zott” szövegrész,

j) az Ektv. 2. §-ának p)–r) pontja, és 2/A. §-a és
15. §-ának (3) bekezdése,

k) az Ektv. 5. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegé-
ben az „az (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb
jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségén túlme-
nõen” szövegrész, 16/C. §-ának (2) bekezdésében a „6. és”
szövegrész, valamint a 18. §-a (1) bekezdésének c) pontjá-
ban a „a 2/A. § és 14. § (9) bekezdése” szövegrész,

l) a Bit. 7. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint
12. §-ának (2) bekezdése,

m) az Eht. 21. §-ának (3) bekezdése, 68. §-a (5) bekez-
désének e) pontja, 126. §-ának (9) bekezdése,

n) az Eht. 68. §-a (5) bekezdésének c) pontjában az „ , a
fogyasztók tájékoztatása céljából” szövegrész, 68. §-a
(5) bekezdésének d) pontjában a „fogyasztói” szövegrész,

o) a nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005.
évi CLVI. törvény 1. §-ának (3) bekezdése,

p) a Kertv. 2. §-ának p) pontja, 5. §-ának (8) és (9) be-
kezdése és 12. §-a (2) bekezdésének d) pontja,

q) a Vet. 45. §-a és 153. §-a,

r) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló
2007. évi CXVII. törvény 4. §-a és az azt megelõzõ alcím,

s) a Psztv. 28. §-ának (2) bekezdése, továbbá
t) a Bszt. 1. mellékletének jelenlegi 16. pontja.

55. § (1) A 32. §, a 48. § (8) és (9) bekezdése, a 49. § (11)
és (13) bekezdése, továbbá az 51. § a törvény kihirdetését
követõ második napon hatályukat vesztik.

(2) A 29. §-t, a 31. §-t és a 32. §-t megelõzõ alcímek, a
29–31. §, a 33–47. §, a 48. § (1)–(7) és (10) bekezdése, a
49. § (1)–(10), (12) és (14) bekezdése, az 50. §, az 54. §,
valamint az 56. § (2) bekezdése 2008. szeptember 2-án ha-
tályukat vesztik.

(3) E § 2008. szeptember 3-án hatályát veszti.

56. § (1) Ez a törvény a belsõ piacon az üzleti vállalkozá-
sok fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres-
kedelmi 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 parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 32–50. §-ok a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálják:

a) a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a
veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és cím-
kézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítésérõl, – a 92/32/EGK tanácsi irány-
elvvel módosított – 23. cikk (4) bekezdés és 26. cikk
[a 37. § (2) és (3) bek.],

b) 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 35. §
(11) és (12) bek.],

c) az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányel-
ve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekrõl,
9. cikk (3) bekezdés [a 35. § (6) bek.],

d) az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve
(1997. március 3.) a befektetõkártalanítási rendszerekrõl,
10. cikk (3) bekezdés [a 42. § (4) bek.],

e) 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 31. § (2) bek.],

f) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irány-
elve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készít-
mények osztályozására, csomagolására és címkézésére vo-
natkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seinek közelítésérõl, 10. cikk 5. pont és 13. cikk [a 37. §
(2) és (3) bek.],

g) az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irány-
elve (2000. június 8.) a belsõ piacon az információs társa-
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dalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elekt-
ronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól, 2. cikk
f) pont, 5. cikk (1) bekezdés, 6. cikk, 7. cikk, 10. cikk,
11. cikk (3) bekezdés [a 41. §],

h) az Európai Parlament és Tanács 2002/65/EK irány-
elve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgál-
tatások távértékesítéssel történõ forgalmazásáról, vala-
mint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és
a 98/27/EK irányelv módosításáról, 2. cikk d) pont, 3. cikk
(1) bekezdés 3. f) és g) alpont [a 47. § (1), illetve (3) bek.],

i) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irány-
elve (2003. június 26.) a villamos energia belsõ piacára vo-
natkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezésérõl, 3. cikk (6) bekezdés, A melléklet
[a 49. § (1), (3), (4) és (6) bek.],

j) az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irány-
elve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibo-
csátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendõ tájékoz-
tatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról, 15. cikk
(1)–(4) és (6) bek. [a 42. § (1) bek.],

k) Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányel-
ve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a
85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a
2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módo-
sításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl, 62. cikk [az 50. § (1) bek.].

(3) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-
gyasztóvédelmi hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti
Hírközlési Hatóság 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) bekezdés, (6) bekezdés
e) pont, és melléklet 16. pont [a 27. § (3) bek., a 28. §
(1) bek., a 30. § (20) bek., a 31. § (1) bek., a 41. §
(16) 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 28. § (2) bek.],

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 28. §
(2) bek.].

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

Melléklet
a 2008. évi XLVII. törvényhez

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

1. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás magatar-
tási kódex aláírója.

2. Annak valótlan állítása, hogy a magatartási kódexet
valamely közigazgatási hatóság vagy közigazgatási jogkör
gyakorlására feljogosított szerv jóváhagyta.

3. Minõségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkü-
lönböztetõ jelölés jogosulatlan feltüntetése.

4. Annak valótlan állítása – akár önmagában az árunak
a kereskedelmi kommunikációban való megjelenítése ál-
tal –, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát
vagy áruját valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási
jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy erre feljogosí-
tott magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta
vagy elismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, jóvá-
hagyási, illetve elismerési feltételeknek való megfelelés
nélkül.

5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás an-
nak elhallgatásával, hogy a vállalkozásnak alapos oka van
azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítõ árut a
kínált áron nem fogja tudni – az árura, a vonatkozó keres-
kedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra fi-
gyelemmel – megfelelõ idõtartamig és mennyiségben
szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató
reklám).

6. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás,
majd

a) a felhívásban szereplõ áru fogyasztóknak való be-
mutatásának visszautasítása,

b) az árura vonatkozó megrendelés felvételének vagy
az áru ésszerû idõben való szolgáltatásának visszautasítá-
sa, vagy

c) hibás példány bemutatása
egy másik áru eladásösztönzésének a szándékával (bait-
and-switch reklám).

7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése cél-
jából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon kor-
látozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek
mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és
ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez
szükséges idõtõl és alkalomtól.

8. Az értékesítést követõen teljesítendõ szolgáltatás
vállalása úgy, hogy a szerzõdés megkötése elõtt a vállalko-
zás nem a letelepedésének helye szerinti tagállam hivata-
los nyelvén tart kapcsolatot a fogyasztóval, majd – anél-
kül, hogy a szerzõdéskötés elõtt erre a fogyasztó figyelmét
egyértelmûen felhívta volna – a szolgáltatásnak kizárólag
egy ettõl eltérõ nyelven való elérhetõvé tétele.

9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás
keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gya-
korlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogsze-
rûen forgalmazható.
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10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való
bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátos-
ságai lennének.

11. Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztõi
tartalom használata az áru értékesítésének vagy más mó-
don történõ igénybevételének elõmozdítására úgy, hogy
ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban
nem tûnik ki egyértelmûen a tartalomból vagy a fogyasztó
számára egyértelmûen felismerhetõ képi vagy akusztikus
elemekbõl (szerkesztõi tartalomnak álcázott reklám).

12. Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja
személyes biztonsága fenyegetettségének természetére és
mértékére vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem
vásárolja meg az árut.

13. Meghatározott vállalkozás által elõállított áruhoz
hasonló áru reklámozása olyan szándékosan megtévesztõ
módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – a
valóságtól eltérõen – ugyanaz a vállalkozás állította elõ.

14. Piramis-elvre épülõ olyan eladásösztönzõ rendszer
létrehozása, mûködtetése vagy támogatása, ahol a fo-
gyasztó azzal a lehetõséggel számol, hogy – elsõsorban to-
vábbi fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetésébõl, és
kevésbé az áruk értékesítésébõl vagy fogyasztásából ere-
dõen – valamilyen juttatásban részesülhet.

15. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás felhagy
a tevékenységével vagy áthelyezi az üzletét.

16. Annak állítása, hogy az áru megkönnyíti a szeren-
csejátékokban való nyerést.

17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas be-
tegségek, illetve az emberi szervezet mûködési zavarai
vagy rendellenességei gyógyítására.

18. Téves tényszerû információ közlése a piaci feltéte-
lekrõl vagy az áru fellelhetõségének lehetõségeirõl azzal a
szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci
feltételeknél kedvezõtlenebb feltételek melletti megvéte-
lére, illetve igénybevételére bírja rá.

19. A kereskedelmi gyakorlat keretében verseny vagy
díj meghirdetése anélkül, hogy a meghirdetett díjak vagy
azok helyett más ésszerû megfelelõ kiosztásra kerülne.

20. Az áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy
hasonló jelzõkkel való leírása, ha a fogyasztónak a keres-
kedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokba-
vételével, illetve fuvarozásával összefüggõ elkerülhetet-
len költségeken felül bármit is fizetnie kell.

21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fize-
tési felszólítást tartalmazó dokumentum küldése azt a ha-
mis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megren-
delte a reklámozott árut.

22. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyo-
más keltése, hogy a vállalkozás nem a saját vállalkozásá-
val, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával össze-
függõ célból jár el, vagy egyébként hamisan fogyasztóként
való fellépés.

23. Olyan hamis benyomás keltése, hogy az áruval kap-
csolatban az értékesítést követõen teljesítendõ szolgáltatás
biztosított az értékesítés helyétõl eltérõ tagállamban.

24. Olyan benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem
hagyhatja el az üzlethelyiséget, amíg nem köt szerzõdést.

25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, fi-
gyelmen kívül hagyva annak távozásra és vissza nem té-
résre felszólító kérését.

26. Telefonon, távmásolón (telefaxon), elektronikus
levelezés, illetve azzal egyenértékû egyéni kommuniká-
ciós eszköz vagy más távközlõ eszköz útján ismétlõdõen
és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése, kivéve
amennyiben ez a vállalkozás szerzõdéses kötelezettsége
teljesítéséhez szükséges.

27. Biztosítási szerzõdésen alapuló követelést érvénye-
síteni kívánó fogyasztótól olyan iratok bemutatásának
megkövetelése, amelyek a követelés megalapozottságá-
nak megítélése szempontjából ésszerûen nem tekinthetõk
lényegesnek, vagy a fogyasztó vonatkozó írásbeli megke-
resésére a válaszadás rendszeres elmulasztása azzal a cél-
lal, hogy ez visszatartsa a fogyasztót szerzõdéses jogainak
gyakorlásától.

28. Reklámban kiskorúak közvetlen felszólítása a rek-
lámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy
arra, hogy gyõzzék meg szüleiket vagy más felnõttet, hogy
vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

29. Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vál-
lalkozás által szállított vagy nyújtott áruért, illetve az áru
visszaszolgáltatásának vagy megõrzésének követelése, ha
azt a fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés),
kivéve, ha a szerzõdésnek megfelelõ helyettesítõ áruról
van szó.

30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása,
hogy ha nem vásárolja meg az adott árut, veszélybe kerül a
vállalkozás vagy alkalmazottja munkája vagy megélhe-
tése.

31. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó
már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cse-
lekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt
vagy egyéb elõnyhöz jutni, miközben valójában nincs
ilyen nyeremény, illetve elõny, vagy a nyeremény, illetve
egyéb elõny érvényesítése, illetve igénybevétele a fo-
gyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetésé-
hez vagy költségek viseléséhez kötött.
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2008. július 1. és 2008. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

CELTIC Utazási Iroda
2400 Dunaújváros, Vasmû u. 23.
Tel.: (25) 500-228
Fax: (25) 500-229
U-000940
FERRORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 04.

CONNECTION 2000 Utazási Iroda
1016 Budapest, Hegyalja u. 18.
Tel.: 209-0380
Fax: 209-9334
U-000943
CONNECTION 2000 Tanácsadó Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 21.

COUNTRY TOURS Utazási Iroda
2750 Nagykõrös, Széchenyi tér 2.
Tel.: (53) 355-794
Fax: (53) 355-794
U-000945
COUNTRY TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 23.

Dóm Tours Utazási Ügynökség
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 22.
Tel.: (72) 510-176
Fax: (72) 510-178
U-000941
Pécsi Dóm Tours Utazásközvetítõ Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 09.

ORIENT ADVENTURES Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 29. fszt. 5.
Tel.: 302-1060
Fax: 302-8991
U-000942
Orientsped Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 16.

TIME-R TRAVEL Utazási Ügynökség
1011 Budapest, Fõ u. 37/C
Tel.: 201-2282
Fax: 201-2282
U-000944
TIME-R Manager Centrum Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 23.

VIVID INCOMING Utazási Iroda
1149 Budapest, Kövér L. u. 13. IV/26.
Tel.: 354-1041
Fax: 354-1042
U-000938
VIVID INCOMING Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 07. 07.

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

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

BUDAPEST GROUP-SERVICE Utazási Iroda
1026 Budapest, Gábor Áron u. 35.
Tel.: 398-7513
Fax: 398-7514
U-000230
BUDAPEST GROUP SERVICE Kft.
Törlés: 2008. 07. 22.

COUNTRY TOURS Utazási Ügynökség
2750 Nagykõrös, Széchenyi tér 2.
Tel.: (53) 350-794
Fax: (53) 350-794
R-01069/1994.
COUNTRY TOURS Bt.
Törlés: 2008. 07. 23.

MEET HUNGARY TRAVEL Utazási Iroda
2310 Szigetszentmiklós, Dorottya u. 26/D
Tel.: (24) 446-294
Fax: (24) 446-294
U-000757
MEET HUNGARY TRAVEL Idegenforgalmi
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 07. 16.

P. D. T. DÓM TOURIST Utazási Iroda
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 22.
Tel.: (72) 510-177
Fax: (72) 510-178
U-000941
P. D. T. Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 07. 09.
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2008. július 1. és 2008. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

Horvát Utazási Iroda
1065 Budapest, Nagymezõ u. 49.
Tel.: 269-1301
Fax: 269-0498
U-000315
Horvát Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2008. 07. 21.
Jogerõs: 2008. 07. 21.

INTERSUN HOLIDAYS Utazási Iroda
1062 Budapest, Váci út 1–3.
Tel.: 238-7407
Fax: 238-7511
U-000680
INTERSUN HOLIDAYS Utazásközvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 07. 02.
Végrehajtható: 2008. 06. 19.

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

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

MULTIGO Utazási Központ
1095 Budapest, Soroksári út 38–40.
Tel.: 323-0791
Fax: 323-0792
U-000287
MULTIGO Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: MULTIGO Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 07. 23.

OTTO TOURS Utazási Iroda
1114 Budapest, Kemenes u. 6. fszt. 1/A
Tel.: 412-1704
Fax: 412-1705
U-000504
OTTO TOURS Nemzetközi Utazási Iroda Kft.
Elõzõ név: MOHIKÁN TRAVEL Utazási Iroda

MOHIKÁN TRAVEL Utazási
Ügynökség Kft.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Változásbejegyzés: 2008. 07. 16.

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

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

AST-American Service Travel Utazási Iroda
1051 Budapest, József Attila u. 18.
Tel.: 327-4040
Fax: 327-4045
R-1047/94/2001.
AST-American Service Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 24. (belföldi)

Going Utazási Iroda
1051 Budapest, Október 6. u. 7. III. em. 325.
Tel.: 266-6944
Fax: 269-2595
U-000719
Going Utazás Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 02. (kiutaztatás)

GO 4 Travel International Utazási Iroda
1066 Budapest, Teréz krt. 50.
Tel.: 430-2288
Fax: 430-2289
U-000775
GO 4 Travel International Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 15. (belföldi)

Grand-Royal Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10–12.
Tel.: (42) 449-944
Fax: (42) 400-319
U-000798
Grand-Royal Team Utazási Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 24. (belföldi)

OTTO TOURS Utazási Iroda
1114 Budapest, Kemenes u. 6. fszt. 1/A
Tel.: 412-1704
Fax: 412-1705
U-000504
OTTO TOURS Nemzetközi Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 16. (kiutaztatás)
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2008. július 1. és 2008. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

SKY TRAVEL Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.
Tel.: (42) 410-250
Fax: (42) 410-250
R-1541
Alfa-Natura Gyógyászati Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 07. 24.
(kiutaztatás és belföld)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

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

I. Hatósági nyilvántartásba vétel

1. Wellness & Thermal Hotels Szállodaipari és üdü-
lésszervezõ Kft.

székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 10–12.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-885407
adószáma: 14025257
nyilvántartásba vételi száma: X-000034/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. július 15.

Az értékesítõ a
Park Inn Hotel Sárvár, 9600 Sárvár, Vadkert u. 4.

szám alatti ingatlan (hrsz.: 1186/2.)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

2. Wellness & Thermal Hungary Üdülõszervezõ és
Szállodaipari Kft.

székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 43–45.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-891044
adószáma: 14148248
nyilvántartásba vételi száma: X-000035/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. július 30.

Az értékesítõ az
A-5350 Strobl-EZ 285 GB 56110 Weissenbach

Grundstuck cím alatti Nr. 114/11 hrsz.-ú ingatlanon ta-
lálható Parkhotel Seethurn ingatlan
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

3. TS Alpok Kft.
székhelye: 1118 Budapest, Tas vezér u. 18.
fióktelep: 8380 Hévíz, Zrínyi u. 32.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-899810
adószáma: 14345438-2-43
nyilvántartásba vételi száma: X-000036/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. július 30.

Az értékesítõ a
8380 Hévíz, Bartók Béla u. 12. szám alatti Garda

Apartmanház (hrsz.: 257/2.) ingatlan
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

II. Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás

Club Hotel Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
cégjegyzékszáma: Cg.: 13-09-104248
adószáma: 13539908-2-13
határozat száma: X-000082/2007.
módosított határozat kelte: 2008. július 03.

A jogosult az
Anna Grand Hotel Wein & Vital 8230 Balatonfüred,

Gyógy tér 1. (hrsz.: 164/1.) alatti szállodai szobák (ösz-
szesen 20 db)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

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

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

TRAVEL PARTNER Utazási Iroda
2100 Gödöllõ, Szent János u. 34. III. 23.
Tel.: (28) 430-155
Fax: (28) 430-155
U-000946
TRAVEL PARTNER Utazási Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 08. 04.

BPAgency Utazási Iroda
1021 Budapest, Tárogató u. 28.
Tel.: 200-2458
Fax: 200-2458
U-000947
BPAgency Idegenforgalmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Bejegyzés: 2008. 08. 08.
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Robinson Travel Utazási Iroda
1138 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel hall
Tel.: 267-9631
Fax: 268-0745
U-000948
Robinson-Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 08. 19.

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

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

ADRIATICA Utazási Iroda
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14.
Tel.: 267-1426
Fax: 412-1750
U-000883
ADRIATICA Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 08. 18.

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

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

VISION TRAVEL UTAZÁSI KÖZPONT
Utazási Iroda
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. „CORA A3 üzlet”
Tel.: (23) 232-096
Fax: (23) 232-096
U-000800
VISION TRAVEL Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: VISION TRAVEL Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 08. 08.

TRAVIA.HU Utazási Ügynökség
3383 Hevesvezekény, Fõ út 9.
Tel.: (36) 495-177
Fax: (36) 495-177
U-000727
TRAVIA.HU Online Utazási Iroda Kft.
Elõzõ név: TRAVIA.HU Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 08. 27.

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

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

MANOS Travel Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Munkácsy u. 19.
Tel.: (76) 417-483
Fax: (76) 412-202
R-01598/1997/1999.
MANOS Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 08. 25. (belföldi)

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

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

VIVA-reisen Utazási Iroda
1039 Budapest, Maros u. 6.
Tel.: 439-0077
Fax: 439-0078
U-000859
VIVA-reisen Utazásszervezõ, Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 08. 07. (kiutaztatás)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

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

I. Hatósági nyilvántartásba vétel

Panoráma Ház Kft.
székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16.
cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-011977
adószáma: 13588469
nyilvántartásba vételi száma: X-000038/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. augusztus 04.
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Az értékesítõ a
Hajdúszoboszló 3528/1/B hrsz.-ú, 4200 Hajdúszo-

boszló Sport u. 16. „C” lépcsõházban található PANO-
RÁMA WELLNESS APARTMAN HOTEL üdülõin-
gatlan apartmanjainak
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Família Apartman Klub Kft.
székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kenézy u. 21.
cégjegyzékszáma: Cg.: 09-09-014952
adószáma: 14306079
nyilvántartásba vételi száma: X-000039/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. augusztus 13.

Az értékesítõ a
Family Clubhotel & Apartments elnevezésû, 4200

Hajdúszoboszló, Daru zug u. 2. (hrsz.: 3431/10.) szám
alatti ingatlan egyes apartmanjainak, illetve szobáinak
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

„Napfény” Üdülõépítõ és Fenntartó Szövetkezet
székhelye: 8749 Zalakaros, Termál u. 10.
cégjegyzékszáma: Cg.: 20-02-050125
adószáma: 10120800
nyilvántartásba vételi száma: X-000040/2008.
nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. augusztus 27.

Az értékesítõ a
„Napfény” Üdülõszövetkezet „A”, „B” és „C” jelû

épületei (cím: 8749 Zalakaros, Termál u. 10.; hrsz.:
282.)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

II. Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás

AÁB Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 2/B 5. em. 17.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-876674
adószáma: 13852931-2-41
nyilvántartási száma: X-000076/2007.
módosított határozat kelte: 2008. augusztus 08.

A jogosult a
1. a Kõkapu Vadászkastély és Hotel, 3994 Nagyhuta,

Kõkapu u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 073/4.) szo-
báinak,

2. a Hotel Napsugár, 4200 Hajdúszoboszló, József
Attila u. 14. szám alatti ingatlan (hrsz.: 2391.) apart-
manjainak, illetve szállodai szobáinak,

3. a Family Club Hotel Apartments, 4200 Hajdúszo-
boszló, Daru zug u. 2. szám alatti (hrsz.: 2431/10.)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

KEREKNAP 2003 Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 11.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-726200
adószáma: 12934056-2-41
határozatszám: X-000021/2003.
módosított határozat kelte: 2008. augusztus 05.

1. Holiday Club Hévíz apartmanszálló, 8380 Hévíz,
Vajda Ákos u. 3. (37 db apartman),

2. Holiday Club Hévíz 2. apartmanszálló, 8380 Hé-
víz, Attila út 15. (12 db apartman),

3. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg Str. 5. (összesen
62 db apartman),

4. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (105 db apartman),

5. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (16 db apartman)
idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.

Wellness & Thermal Hotels Szállodaipari és üdülés-
szervezõ Kft.

székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 10–12.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-885407
adószáma: 14025257
nyilvántartásba vételi száma: X-000034/2008.
módosított határozat kelte: 2008. augusztus 28.

Az értékesítõ a
1. Park Inn Hotel Sárvár, 9600 Sárvár, Vadkert u. 4.

szám alatti ingatlan (hrsz.: 1186/2.),
2. Casa Perla**** Konferencia és Wellness Szálloda,

8600 Siófok, Somogyi Bacsó utca 18/B szám (hrsz.:
9947/2.) alatti ingatlan
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

INTER-THERMAL Idegenforgalmi, Vendéglátó-
ipari és Szolgáltató Kft.

székhelye: 1221 Budapest, Pásztorlány u. 3.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-672077
adószáma: 12383694-2-43
határozat száma: X-000085/2007.
módosított határozat kelte: 2008. augusztus 13.
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A jogosult 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 értékesítését folytat-
hatja.

RESORT CLUB Hungary Szállodaipari és Üdülés-
szervezõ Kft.

székhelye:1136 Budapest, Balzac utca 48/A IV/4.
cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-861535
adószáma: 13557818-2-41
határozat száma: X-000062/2006.
módosított határozat kelte: 2008. augusztus 05.

1. Holiday Club Hévíz apartmanszálló, 8380 Hévíz,
Vajda Ákos u. 3. (37 db apartman),

2. Holiday Club Hévíz 2. apartmanszálló, 8380 Hé-
víz, Attila út 15. (12 db apartman),

3. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. I–II.
ütem (46 db apartman),

4. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. III. ütem
(41 db apartman),

5. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. IV. ütem
(21 db apartman),

6. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (105 db apartman),

7. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put
Vela luke 4. Brac sziget (16 db apartman),

8. Holiday Club Füred 8230 Balatonfüred, Táncsics
Mihály u. 18. (26 db apartman)
üdülõingatlanok idõben megosztott használati jogának ér-
tékesítését folytathatja.

Hatósági nyilvántartásból való saját kérésre történõ
törlés

PROINVEST 2001 Befektetési Kft.
székhelye: 8360 Keszthely, Petõfi u. 2.
cégjegyzékszáma: Cg.: 20-09-060223
adószáma: 10393563
nyilvántartásba vételi száma: X-000004/2001.
törlõ határozat kelte: 2008. augusztus 12.

A PROINVEST 2001 Befektetési Kft. az ingatlanok
idõben megosztott használati jogának megszerzésére irá-
nyuló szerzõdésekrõl szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rende-
let hatálya alá tartozó szerzõdést nem köthet, az általa kí-
nált ingatlanokra vonatkozóan reklámtevékenységet nem
folytathat.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

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, 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 tevékenység tervezés, 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.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány 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

kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


