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A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 
módosításáról szóló T/6467. szám törvényjavaslat (a továbbiakban Javaslat) 
kapcsán a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete az alábbi észrevételeket teszi:  
 
Az Fgytv. módosítását több okból is szükségesnek és időszerűnek tartjuk. A 
mindennapok gyakorlata alapján kijelenthetjük, hogy a törvény a hatálybalépését 
követő többszöri módosítását követően is tartalmaz olyan szabályokat, amelyek 
változtatása indokolt. Szükséges további új szabályok törvénybe iktatása is 
annak érdekében, hogy Magyarország Alaptörvénye M) cikk (2) bekezdésében 
megfogalmazottak – miszerint „Magyarország fellép az erőfölénnyel 
valóvisszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait” – továbbá a 
fogyasztóvédelmi politika céljai érvényesüljenek, mert az Fgytv. a 
fogyasztóvédelmi politika végrehajtásának egyik fontos eszköze.     
  
Általános véleményünk, hogy a javasolt módosítások a fogyasztói érdekek 
hatékonyabb védelmét segítik, és azok a fogyasztókat egyenrangú félként 
kezelő vállalkozások számára - az esetenként jelentkező többlet terhek ellenére – 
pontosabb eligazodást adnak, egyértelmű helyzetet teremtenek. A javaslatban 
foglaltakat tehát általánosságban támogatjuk, azonban megfontolásra ajánljuk 
az alábbiakban részletezett észrevételeinket:    
 
 
I. A Javaslat 1. § (1) bekezdés a.) pontjához:  
 
A fogyasztó fogalmának újra definiálását követően nem csak természetes 
személy minősül fogyasztónak. Ez a kiterjesztés álláspontunk szerint problémák 
forrása lehet a gazdasági tevékenységet folytatók által kezdeményezett eljárások 
esetén. Ilyenformán egy vállalkozás másik vállalkozáshoz intézett levele is 
tekinthető fogyasztói panasznak. Azonban kérdés, miként történik annak 
bizonyítása, hogy az ügyben a vállalkozás gazdasági tevékenységi körén kívül jár 
el.  
Egy korábbi bírósági döntés szerint például fogorvosi rendelő ablakának cseréje a 
gazdasági tevékenységen kívül elő cél. Azonban az orvosi rendelő ablak nélkül 



2 

 

nem alkalmas a tevékenység végzésére. E példát annak illusztrálására szántuk, 
hogy a jogalkalmazók számára egyértelműen célszerű rendezni a kérdést.  
 
Véleményünk szerint a fogyasztó fogalmának újradefiniálását az indokolja, 
hogy a békéltető testület eljárását a fogyasztóvédelmi politikával 
összhangban igénybe vehessék például a társasházak, alapítványok, mikro-, 
kis és középvállalkozások. 
 
Így a következőket ajánljuk megfontolásra:   
 
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső 
célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje; a békéltető testület eljárását azonban fogyasztóként 
kezdeményezheti társasház, civil szervezet, egyház, egyéni, mikro- kis 
és középvállalkozás is, feltéve, hogy a jogvita tárgyát képező áru 
gazdasági vagy jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja.    
  
 
II. A Javaslat  1. § (1) h) –hoz 
 
A Javaslat nem tartalmazza a közszolgáltatások felsorolása között az 
közszolgáltatásként végzett személyszállítási közszolgáltatást. A 
személyszállítási szerződésekről szóló T/6044 sz. törvényjavaslat 2. § 29. pontja 
szerint „ személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) 
pontja szerint, közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási 
szolgáltatás;  A hivatkozott törvényjavaslat ugyan tartalmaz speciális 
fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, így a vasúti személyszállítási szolgáltatást 
igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-ai 
1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és az autóbusszal 
közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre hivatkozást, azonban e rendeletek pedig az 
általános szabályokra utalnak vissza.   
  
Mindezek alapján fontosnak tartjuk, hogy a közforgalmú közlekedésben 
résztvevő utasok panaszainak kezelése ugyanolyan gyorsan és 
hatékonyan történjen meg, mint más közszolgáltatások esetében. Ezért 
javasoljuk az 1. § (1) h. pont ennek megfelelő kiegészítését.       
 
III. Különös felelősségi szabályok  
 
A fogyasztói érdekek védelme szempontjából javasoljuk továbbá az Fgytv. 16. 
§ kiegészítését: (Különös felelősségi szabályok) 
 
 (6) Ha a fogyasztóval szerződő félnek jogszabály - különösen a 
távollevők között, valamint az üzleten kívül fogyasztóval kötött 
szerződés esetében - külön tájékoztatási kötelezettséget ír elő, a 
kötelezettet terheli annak a bizonyítása, hogy e kötelezettségének 
eleget tett.(Különös tájékoztatási kötelezettség fogyasztói 
szerződésnél.) 
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(7) Ha jogszabály - különösen a távollevők között, valamint az üzleten 
kívül fogyasztóval kötött szerződés esetén - feljogosítja a fogyasztót, 
hogy a szerződéstől meghatározott határidőn belül indokolás nélkül 
elálljon, az elállás jogkövetkezményeit a jogszabály állapítja meg. (A 
fogyasztó különös elállási joga) 
 
  
IV. A Javaslat 8. pontjának pontosítását javasoljuk:  
 
„ A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot 
tájékoztatást ad a fogyasztót illetve a vállalkozást megillető jogokról és 
kötelezettségekről.  
 
A tanácsadás álláspontunk szerint az említett jogok és kötelezettségek alapján a 
követendő folyamatra vonatkozó segítségnyújtás bármely formája, ahol a 
tanácsadó nem felelős magáért a folyamat eredményéért, de segíti azokat, akik 
igen. A tanácsadók klienseikkel közösen határozzák meg a problémát. Elvégzik a 
szükséges felméréseket és elemzéseket, javaslatot tesznek a megoldási 
módokra, és ha igény van rá, közreműködnek annak folyamatában. Álláspontunk 
szerint ilyen mélységű tevékenység végzése nem várható el a testülettől, azaz 
például nem adhat tanácsot abban, hogyan írja meg a fogyasztó a békéltető 
testület eljárására vonatkozó kérelmet, mert amennyiben a fogyasztó igénye 
megalapozatlan lesz, arra fog hivatkozni, hogy a békéltető testület mondta, hogy 
hogyan nyújtsa be a kérelmet. Ezért helyesebb a tájékoztatás megfogalmazás 
használata, mely tájékoztatás kiterjedhet arra is, hogy milyen adatokkal és 
mellékletekkel szükséges, illetve milyen bizonyítékokkal célszerű a békéltető 
testület eljárását eredményesség tenni.  
 
 
V. Javasoljuk új 19.  § létrehozását 
 
 19. (§) A békéltető testület hatáskörének megállapítása szempontjából 
nincs jelentősége annak, hogy a vállalkozás a tevékenységét az ahhoz 
szükséges engedélyek birtokában vagy anélkül végzi, vagy rendelkezik-e 
a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételekkel.  
 
Ezt nevezhetjük „kontár klauzulának is” Egyes békéltető testületek eltérő 
gyakorlatát szüntetné meg a jogszabály. Az Fgytv. szerint a vállalkozás az, aki a 
fogyasztókat érintő vagy érinthető tevékenységet önálló foglalkozásával vagy 
gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi. A törvény nem 
tesz különbséget, hogy a tevékenység legális vagy illegális, illetve a 
jogszabályban előírt külön feltételekkel a vállalkozás rendelkezik-e.  
 
VI. A Javaslat 16. §-hoz 
 
Az Fgytv. 28. § (2) bekezdés f) pontjának helyébe lépő rendelkezés további 
pontosítását javasoljuk: 
 
(A kérelemnek tartalmaznia kell) 
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„f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 
testületi eljárás, közvetítői vagy polgári peres eljárás nem indult és más 
békéltető testületnél eljárást sem kezdeményezett.  
 
Az eredeti és a tervezet szerinti szöveg sem zárta ki, hogy ugyanazon békéltető 
testület előtt a fogyasztó eljárást kezdeményezzen. A más békéltető testület 
szöveg alatt a másik illetékességi területű békéltető testület értendő. 
 
Megjegyezzük, hogy az eljárás kezdeményezése nem biztos, hogy az eljárás 
megindulásával is jár. (Pl. nem teljesített hiánypótlás) Álláspontunk szerint csak 
a ténylegesen megindult eljárás zárhatja ki az ismételt eljárás megindítást, az a 
tény nem, hogy a fogyasztó korábban panaszt vagy kérelmet nyújtott be, 
azonban az alkalmatlan volt az eljárás megindítására.  
 
VII. A Javaslat 19. §- hoz  
 
 A javaslat szerint „29/C. § A békéltető testület eljárása során az eljáró 
tanács vagy annak tagja nem adhat tanácsot a fogyasztót megillető 
jogokról és kötelezettségekről.” 
 
Véleményünk szerint ez a tilalom nem vonatkozhat a meghallgatáson az eljáró 
tanács által tett tájékoztatásokra, amelyek adott esetben éppen az egyezség 
létrehozását célozzák. Az összeférhetetlenségi szabály már korábban szerepelt: 
Az Fgytv. 25. § (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:„Nem 
jelölhető ki az eljáró tanács tagjának az a békéltető testületi tag, aki az üggyel 
kapcsolatban a fogyasztónak vagy a vállalkozásnak tanácsot adott.”   
 
Ennek a kizáró feltételnek a megerősítését az alábbiak szerint javasoljuk: 
 
29/C. § A békéltető testület eljárása során a meghallgatáson kívül az 
eljáró tanács vagy annak tagja nem adhat sem tájékoztatást, sem 
tanácsot a fogyasztót illetve a vállalkozást megillető jogokról és 
kötelezettségekről.” 
 
 
VIII. A Javaslat 20. §- hoz  
 
A javasolt megoldás (32/A §-sal történő kiegészítés) helyett javasoljuk továbbá, 
a 31 § (3) bekezdés d) pontjának törlését egyidejűleg a 32. § új c) ponttal 
történő kiegészítését:  
 
31. § (3) A tanács az eljárást megszünteti, ha 
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja, 
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, 
c) az eljárás folytatása lehetetlen, 
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - 
ideértve a kérelem megalapozatlanságát is - nincs szükség. 
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Nem értünk egyet azzal, hogy ha az eljáró tanács feladata az ügy érdemének 
eldöntése, akkor az eljárás bármely okból történő megszűntetéséről is 
dönthessen. A fogyasztói kérelem megalapozatlanságának megállapítása a 
jogvita érdemi eldöntése. Ez a döntés a tanács határozata, akárcsak az egyezség 
jóváhagyása vagy a kötelezés. Amennyiben a fogyasztó a döntéssel nem ért 
egyet lehetősége van igényét bírósági úton érvényesíteni.  
Önmagában a 32/C § azt eredményezi, hogy két helyen szerepel a 
megalapozatlanság miatti megszüntetés lehetősége. Indokolt legalább az erre 
való utalást a 31. § d) pontjából törölni.       
 
Javasolt változtatás  
 
32. § Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében 
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a 
vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve 
kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az 
eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a 
békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy 
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás 
kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, 
illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott. 
c) az igényt elutasító határozatot hoz, ha a fogyasztói kérelem nem 
megalapozott. 
   
 
IX. További javaslatunk: 
 
Az Fgytv. 33 § (5) bekezdése szerint: „A tanács határozatát, illetve ajánlását 
annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás 
írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb tizenöt napon belül meg kell küldeni a 
feleknek.” 
 
Álláspontunk szerint valamennyi nem írásbeli eljárásban született döntést a 
meghozatala napján hirdeti ki a tanács, és annak írásban foglalt példányát meg 
kell küldeni a feleknek. A 15 napos határidő a nagy ügyszámmal dolgozó 
testületek esetén információnk szerint nem minden esetben tartható. Annak 
érdekében, hogy a törvényesség ne szenvedjen csorbát célszerű a határidő 
meghosszabbítása. Ezen belül a testületek az ügyszám alapján nyilván rövidebb 
határidőben is megküldik a döntést a feleknek, amennyiben erre lehetőségük 
van. 
 
Javasolt módosítás: 
„A tanács – az írásbeli eljárás kivételével – döntését a meghallgatás 
befejezését követően meghozatala napján szóban hirdeti ki. A döntés 
írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb a meghozatal napját követő 
harminc napon belül meg kell küldeni a feleknek.” 
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X.  Más törvény módosításának kezdeményezése:  
  
A békéltető testületek perelhetőségére való tekintettel javasoljuk az illetékekről 
szóló  1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés kiegészítését:  
 
 Teljes személyes illetékmentességben részesül: 
o) békéltető testületek 
 
 
Összefoglalva az Fgytv. módosítására vonatkozó törvényjavaslatban 
foglaltakkal általában egyetértünk. A tervezett változtatásokkal a 
jogalkotó a fogyasztói érdekek hatékonyabb védelmét kívánja 
biztosítani. E célok hatékonyabb megvalósítását kívánjuk jelen 
levelünkben tett további javaslatainkkal segíteni.  
 
 
Budapest, 2012. március 30.     
 
 
    Tisztelettel:  
 
 
      
       Dr. Horváth György  
                   Fogyasztóvédők Országos Egyesülete 
        elnök 


