
A fogyasztók védelmével összefüggő egyes törvényi rendelkezésekben 
hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi rendelkezések 

 
(lezárás időpontja: 2009. december 31.) 

 
Egyes, a fogyasztók védelmével összefüggő törvényi rendelkezések uniós jogi aktusok 

meghatározott rendelkezéseit átültető jogszabályi rendelkezésekre hivatkoznak. Ezek 
beazonosíthatósága, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében az érintett jogszabályok 
előírják, hogy az igazságügyért felelős miniszter – a jogharmonizációs tevékenység 
összehangolásáért viselt, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében szabályozott felelőssége 
alapján – tájékoztató jelleggel közli egyes meghatározott uniós jogi aktusok tekintetében az 
azokat átültető jogszabályi rendelkezések felsorolását. 

Az ilyen kötelezettséget előíró jogszabályhelyek – 2008. szeptember 1-jétől – a 
következők: 

1. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 
56/B. §-a 

 az Fgytv. 39. §-ának (5) bekezdésében, illetve 43/A. §-ának (1) bekezdésében és 46. 
§-a (2) bekezdésének b) pontjában hivatkozott uniós jogi aktusok tekintetében; 

2. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. §-ának (4) bekezdése 
és 28. §-ának (3) bekezdése 

a. az Fttv. 28. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi aktus tekintetében, 
illetve 

b. az Fttv. 7. §-a (3) bekezdésének b) pontjában említett, kötelező uniós jogi aktusok 
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott tájékoztatási követelmények tekintetében; 

3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 31. §-ának (3) bekezdése 

 a Grt. 31. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi aktus tekintetében; 
továbbá 

4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 16/C. §-ának (5) bekezdése és 16/F. §-
ának (3) bekezdése 

 az Ektv. 16/C. §-ának (2) bekezdésében, illetve 16/F. §-ának (1) bekezdésében 
hivatkozott uniós jogi aktusok tekintetében. 

A fent említett rendelkezésekben hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi 
rendelkezések felsorolását az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV#7
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV#7
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV


 

Megjegyzés 

„Átültető jogszabályi rendelkezések” alatt mindig az érintett irányelv anyagi jogi 
rendelkezéseit átültető hazai jogszabályi rendelkezések értendők, tekintve, hogy a 
felsorolt jogszabályok alkalmazásában ezeknek van relevanciája. Ennélfogva az 
irányelvek eljárási szabályait átültető rendelkezések – mint nem relevánsak – nem 
kerülnek ehelyütt feltüntetésre. 

A jelen dokumentum pusztán tájékoztatási célokat szolgál. Az itt közölt 
információk nem bírnak jogi erővel, és azokból semmilyen jogi kötelezettségvállalás nem 
következik; a magyar jogszabályok és a vonatkozó uniós jogi aktusok közötti megfelelés 
tekintetében kizárólag a vonatkozó jogszabályok és uniós jogi aktusok tartalmi vizsgálata 
alapján lehet megalapozott következtetéseket levonni. 

 

 2



 3

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 39. §-ának (5) bekezdésében, 
illetve 43/A. §-ának (1) bekezdésében és 46. §-a (2) bekezdésének b) pontjában 

hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Az Fgytv. 39. §-ának (5) bekezdése a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/22/EK irányelv) I. mellékletében 
felsorolt uniós jogi rendelkezéseket átültető jogszabályi rendelkezésekre hivatkozik. 

Az Fgytv. 43/A. §-ának (1) bekezdése és 46. §-a (2) bekezdésének b) pontja a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 2006/2004/EK rendelet) mellékletében felsorolt egyes irányelveket 
átültető jogszabályi rendelkezésekre hivatkozik. 

Az Fgytv. 39. §-ának (5) bekezdésében, illetve 43/A. §-ának (1) bekezdésében és 46. §-a 
(2) bekezdésének b) pontjában hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi 
rendelkezések a következők. 



A 2009/22/EK irányelv, valamint a 2006/2004/EK rendelet mellékleteiben meghatározott irányelveknek megfelelő jogszabályi 
rendelkezések 

 

Hivatkozás az Fgytv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. a) 
46. § (2) bek. b) 

1. 2. 

A Tanács 85/577/EGK irányelve 
(1985. december 20.) az 
üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről 

213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az 
üzleten kívül fogyasztóval kötött 
szerződésekről, 1–5. § 

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról, 
212−214/C. § 39. § (5) bek. 2. nem releváns 
1997. évi CLV. törvény a 
fogyasztóvédelemről, 7. és 7/A. § 

43/A. § (1) bek. b) 
46. § (2) bek. b) nem releváns 3. 

A Tanács 87/102/EGK irányelve 
(1986. december 22.) a fogyasztói 
hitelre vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről 
 
[A legutóbb a 98/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
módosított irányelv.] 
 
Az irányelvet 2010. május 11-i 
hatállyal felváltja az Európai 
Parlament és a Tanács 2008/48/EK 
irányelve (2008. április 23.) a 
fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről. 

1997. évi CLV. törvény a 
fogyasztóvédelemről, 7. és 7/A. § 
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Hivatkozás az Fgytv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

39. § (5) bek. 3. 4. 

A Tanács 89/552/EGK irányelve 
(1989. október 3.) a tagállamok 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
intézkedésekben megállapított, 
televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról, 
10–21. cikk 
 
[A 97/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított 
irányelv.] 
 
Az irányelv utóbb átfogó módosításra 
került a 2007/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel. Az 
átültetés határideje 2009. december 
19. 

1996. évi I. törvény a rádiózásról és a 
televíziózásról, 10. § (5), (7) és (8) bek., 
13. §, 14. § a (2) bek. kivételével, 15. § (1) 
bek., 16. § az (5) és (7) bek. kivételével, 
17. §, 18. § (1)−(3) és (5) bek., 19. § (1) 
bek. b) 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az 
utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységről, 8. § (1)–(10) bek., 9. §, 
10. § (1) és (3)–(6) bek., 11. § (1) bek. b)–
e) 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. c) 
46. § (2) bek. b) 

4. 5. 
A Tanács 90/314/EGK irányelve 
(1990. június 13.) a szervezett utazási 
formákról 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az 
utazási szerződésről 
1959. évi IV. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről, 205/A–205/B. §, 207. § 
(2) és (3) bek., 209. §, 209/A. § (2) bek., 
239. § (2) bek. 39. § (5) bek. 

43/A. § (1) bek. d) 5. 6. 

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a 

fogyasztóval kötött szerződésben 
tisztességtelennek minősülő feltételekről 
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Hivatkozás az Fgytv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. e) 
46. § (2) bek. b) 

8. 7. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
94/47/EK irányelve (1994. október 
26.) az ingatlanok időben megosztott 
használati jogának megszerzésére 
irányuló szerződések egyes 
szempontjai vonatkozásában a 
fogyasztók védelméről 
 
Az irányelvet 2009 február 23-ától 
felváltotta az Európai Parlament és a 
Tanács 2008/122/EK irányelve ( 2009. 
január 14. ) a szálláshelyek időben 
megosztott használati jogára, a hosszú 
távra szóló üdülési termékekre, ezek 
viszontértékesítésére és cseréjére 
vonatkozó szerződések egyes 
szempontjai tekintetében a fogyasztók 
védelméről. Az átültetés határideje 
2011. február 23. 

20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet az 
ingatlanok időben megosztott használati 
jogának megszerzésére irányuló 
szerződésekről, 1–16. § 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a 
távollévők között kötött szerződésekről 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. f) 
46. § (2) bek. b) 

6. 8. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a 
távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről 
 
[A 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított 
irányelv.] 

2009. évi LXXXV. törvény a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 45. 
§ 

1997. évi CLV. törvény a 
fogyasztóvédelemről, 14. § (1)–(3), (5) és 
(6) bek. 

43/A. § (1) bek. g) − 10. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
98/6/EK irányelve (1998. február 16.) 
a fogyasztóknak kínált termékek 
árának feltüntetésével kapcsolatos 
fogyasztóvédelemről 

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes 
rendelet a termékek eladási ára és 
egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól, 1–4. 
§ 
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Hivatkozás az Fgytv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. h) 
46. § (2) bek. b) 

7. 11. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
1999/44/EK irányelve (1999. május 
25.) a fogyasztási cikkek 
adásvételének és a kapcsolódó 
jótállásnak egyes vonatkozásairól  

1959. évi IV. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről, 248. § (1)−(3) bek., 
277. § (1)−(3) bek., 305. § (2) bek., 
305/A. §, 306. § (1), (2) és (5) bek., 307. § 
(2) bek., 308. § (4) bek., 308/A. § (2) bek., 
309. §. (1) bek, 311. § 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről, 4–6. §, 
14/A. § (1) és (2) bek. 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. i) 
46. § (2) bek. b) 

8. 12. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 
8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól 

1997. évi CLV. törvény a 
fogyasztóvédelemről, 14. § (1) és (5) bek. 
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos 
és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól, 11/A. §, 11/B. § (1)–(3) bek., 
14. § (1)−(3), (7) és (8) bek. és 17. § 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. j) 
46. § (2) bek. b) 

9. 13. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/83/EK irányelve (2001. 
november 6.) az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi 
kódexéről, 86−100. cikk 
 
[A legutóbb a 2004/27/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
módosított irányelv.] 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi 
felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az 
ismertetői tevékenységet végző személyek 
nyilvántartására, és a gyógyszerrel, 
gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról, 3. §, 4. § (1), (2) és (6) bek., 
6. § (2), (4) és (7) bek., 11. § 
2005. évi XXV. törvény a távértékesítés 

eretében kötött pénzügyi ágazati 
szolgáltatási szerződésekről 
k39. § (5) bek. 10. 14. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/65/EK irányelve (2002. 
szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő 
forgalmazásáról 

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységről, 96. § (2) bek. 
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Hivatkozás az Fgytv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

2009. évi LXXXV. törvény a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 45. 
§ 

39. § (5) bek. 
43/A. § (1) bek. k) 
46. § (2) bek. b) 

11. 16. 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 
11.) a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról, 1–9. § és a Melléklet 

39. § (5) bek. 12. – 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelve (2006. 
december 12.) a belső piaci 
szolgáltatásokról 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól 
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2a. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény 28. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi aktust 

átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Az Fttv. 28. §-ának (1) bekezdése – a 2006/2004/EK rendelet végrehajtásához 
kapcsolódóan – a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 2005/29/EK irányelv) átültető tagállami 
jogszabályokra hivatkozik. 
 

Az Fttv. 28. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi rendelkezéseket átültető 
jogszabályi rendelkezések a következők. 
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A 2005/29/EK irányelv anyagi jogi rendelkezéseit átültető jogszabályi rendelkezések  
 

Hivatkozás az Fttv.-
ben 

A 2006/2004/EK 
rendelet melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

28. § (1) bek. 1. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK 
irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól 

Fttv. 1–8. § és Melléklet 
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2b. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvény 7. §-a (3) bekezdésének b) pontjában hivatkozott uniós jogi 

aktust átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Az Fttv. 7. §-a (3) bekezdésének b) pontja „kötelező európai uniós jogi aktus 
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben” 
meghatározott tájékoztatási követelményekre hivatkozik. Erre tekintettel – a jogalkalmazást 
segítendő – írja elő a 7. a § (4) bekezdése az ilyen kötelező uniós jogi rendelkezéseket átültető 
jogszabályi rendelkezések felsorolásának tájékoztató jellegű közzétételét. 

E hivatkozás alapja a 2005/29/EK irányelv 7. cikkének (5) bekezdése, amely szerint a 
megtévesztő mulasztás szempontjából jelentősnek minősülnek a közösségi jog által 
megállapított, a reklámot és a marketinget is magukban foglaló kereskedelmi 
kommunikációra vonatkozó tájékoztatási követelmények. Az ilyen követelmények – nem 
teljes körű – indikatív felsorolását az irányelv II. melléklete tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű közösségi jogi követelmények teljes körének 
„előzetes” beazonosítása általános jelleggel nem, csak a jogalkalmazás során lehetséges 
(maga az uniós jogalkotó is csak arra vállalkozott, hogy a legfontosabb ilyen követelményeket 
felsorolja az irányelv II. mellékletében), e helyen a 2005/29/EK irányelv II. mellékletében 
felsorolt uniós jogi rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezések 
felsorolását közöljük. 

A 2005/29/EK irányelv 7. cikkének (5) bekezdése – és ennek nyomán az Fttv. 7. §-a (3) 
bekezdésének b) pontja – szerinti, kötelező tájékoztatási követelményt előíró egyéb uniós jogi 
rendelkezéseket átültető jogszabályi rendelkezések beazonosításához a jogalkalmazás során 
az egyes jogszabályok záró rendelkezései között megjelenő ún. jogharmonizációs záradékok 
adnak eligazítást.  



Kötelező uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 
tájékoztatási követelmények (a 2005/29/EK irányelv II. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok tekintetében) 

 

A 2005/29/EK 
irányelv II. 

melléklete szerinti 
sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

1. 
Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. 
május 20.) a távollevők között kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről – 4. és 5. cikk 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött 
szerződésekről – 2. § és 3. § (1)–(3) bek. 

2. A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett 
utazási formákról – 3. cikk 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről – 
13. § (1) bek. b)–k) pont és (2) bek. 

3. 

Az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. 
október 26.) az ingatlanok időben megosztott használati 
jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai 
vonatkozásában a fogyasztók védelméről – 3. cikk (3) bekezdés 

20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet az ingatlanok időben 
megosztott használati jogának megszerzésére irányuló 
szerződésekről – 4. § (3) bek. 

4. 

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. 
február 16.) a fogyasztóknak kínált termékek árának 
feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről – 3. cikk (4) 
bekezdés 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 14. § (6) bek. 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól – 11/A. §, 11/B. § 
(1)–(3) bek., 14. § (1)−(3), (7) és (8) bek., 17. § 

5. 

az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. 
november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről – 86−100. cikk 
 
[A legutóbb a 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel módosított irányelv.] 

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az 
ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és 
a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 
részletes szabályokról – 3. §, 4. § (1), (2) és (6) bek., 6. § (2), 
(4) és (7) bek., 11. § 
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A 2005/29/EK 
irányelv II. 

melléklete szerinti 
sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

5. cikk (1) 
bek. 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – 4. § 

5. cikk (2) 
bek. 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 14. § (1) és 
(5) bek. 6. 

az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK 
irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól  

6. cikk 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
14/A. § (1) és (2) bek. 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 7. § (7) bek. 

7. 

az Európai Parlament és a Tanács 98/7/EK irányelve (1998. 
február 16.) a tagállamok fogyasztói hitelre vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 
87/102/EGK tanácsi irányelv módosításáról – 1. cikk d) pont 
 
[A rendelkezés a 87/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét 
módosította.] 

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok 
hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről 
– 13. § (4) bek. 

8. 
az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. 
szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról – 3. és 4. cikk 

2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött 
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről – 3. § (1)−(4) 
bek., 4. § 

9. 

az Európai Parlament és a Tanács 2001/107/EK irányelve 
(2002. január 21.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek az 
alapkezelő társaságok és az egyszerűsített tájékoztató 
szabályozása tekintetében történő módosításáról – 1. cikk (9) 
bekezdés 
 
[A rendelkezés a 85/611/EGK tanácsi irányelv 28. cikkét 
módosította.] 

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról – 26. § (1) bek., 244. § 
(1) bek. 

10. az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve (2002. 
december 9.) a biztosítási közvetítésről – 12. és 13. cikk 

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről – 37. §, 46. § (3) és (4) bek., 166. § (4) és (5) 
bek. 
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A 2005/29/EK 
irányelv II. 

melléklete szerinti 
sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

11. az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK irányelve (2002. 
november 5.) az életbiztosításról – 36. cikk 

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről – 166. § (2) és (9) bek., 10. számú melléklet A) 
rész 1., 4., 5., 7., 10., 11., 14., 17. pontok 

12. az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. 
április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól – 19. cikk 

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és 
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól – 41. § (1) bek., 44. § (1) és (2) 
bek., 45. § (1) és (3) bek., 46. §, 55. §, 67. § (1) bek., 122. § (1) 
és (2) bek. 

13. 

a Tanács 92/49/EGK irányelve (1992. június 18.) az 
életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási 
tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról (harmadik nem-életbiztosítási 
irányelv) – 31. és 43. cikk 

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről – 166. § (6) bek., 10. számú melléklet A) rész 
14. pont 

14. 

az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. 
november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy 
piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról – 5., 7. és 8. 
cikk 

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról – 26. § (1), (4) és (5) 
bek., 27. §, 32. § (1)−(3) bek. 
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3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi aktust átültető 

jogszabályi rendelkezések 
 

A Grt. 31. §-ának (1) bekezdése – a 2006/2004/EK rendelet végrehajtásához 
kapcsolódóan – a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető tagállami jogszabályokra 
hivatkozik. A Grt.-ben hivatkozott uniós jogi rendelkezéseket átültető jogszabályi 
rendelkezések a következők. 
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A 2006/114/EK irányelv anyagi jogi rendelkezéseit átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Hivatkozás a Grt.-
ben 

A 2006/2004/EK 
rendelet melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

Grt. 2. §, 12. §, 13. § (1) és (2) bek. 

31. § (1) bek. 1. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK 
irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és 
összehasonlító reklámról (kodifikált szöveg) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról, 6. § bek. (2) a) 

 



 17

4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/C. §-ának 
(2) bekezdésében, illetve 16/F. §-ának (1) bekezdésében hivatkozott uniós jogi aktusokat 

átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Az Ektv. 16/C. §-ának (2) bekezdése – a 2006/2004/EK rendelet végrehajtásához 
kapcsolódóan – a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2000/31/EK irányelv) 7. 
cikkét átültető jogszabályi rendelkezésekre hivatkozik. 

Az Ektv. 16/F. §-ának (1) bekezdése pedig – a 2009/22/EK irányelv átültetésével 
összefüggésben – a 2000/31/EK irányelv egyes konkrétan megjelölt cikkeit átültető 
jogszabályi rendelkezésekre hivatkozik. 

Az Ektv.-ben hivatkozott uniós jogi rendelkezéseket átültető jogszabályi rendelkezések 
a következők. 

 



A 2000/31/EK irányelv egyes rendelkezéseit átültető jogszabályi rendelkezések 
 

Hivatkozás az Ektv.-ben 

A 2009/22/EK 
irányelv I. 
melléklete 

szerinti sorszáma 

A 2006/2004/EK 
rendelet 

melléklete 
szerinti sorszáma 

Uniós jogi rendelkezések Az átültető jogszabályi rendelkezések 

16/C. § (2) 
16/F. § (1) bek. b) 

Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 
8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól, 7. cikk 

Ektv. 14/A. § (1) bek. a) 

16/F. § (1) bek. a) 2000/31/EK irányelv 5., 6. és 10. cikk Ektv. 4. és 5. §, 14/A. § (1) és (2) bek. 
16/F. § (1) bek. c) 

8. 12. 

2000/31/EK irányelv 11. cikk Ektv. 6. § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Forgács Imre s.k. 
 igazságügyi és rendészeti miniszter 
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