
24. Olyan be nyo más kel té se a fo gyasz tó ban, hogy nem
hagy hat ja el az üz let he lyi sé get, amíg nem köt szer zõ dést.

25. A fo gyasz tó sze mé lyes fel ke re sé se a la kó he lyén, fi -
gyel men kí vül hagy va an nak tá vo zás ra és vissza nem té -
rés re fel szó lí tó ké ré sét.

26. Te le fo non, táv má so lón (te le fa xon), elekt ro ni kus
le ve le zés, il let ve az zal egyen ér té kû egyé ni kommuniká -
ciós esz köz vagy más táv köz lõ esz köz út ján is mét lõ dõ en
és nem kí vánt mó don a fo gyasz tó sür ge té se, ki vé ve
amennyi ben ez a vál lal ko zás szer zõ dé ses kö te le zett sé ge
tel je sí té sé hez szük sé ges.

27. Biz to sí tá si szer zõ dé sen ala pu ló kö ve te lést ér vé nye -
sí te ni kí vá nó fo gyasz tó tól olyan ira tok be mu ta tá sá nak
meg kö ve te lé se, ame lyek a kö ve te lés meg ala po zott sá gá -
nak meg íté lé se szem pont já ból éssze rû en nem te kint he tõk
lé nye ges nek, vagy a fo gyasz tó vo nat ko zó írás be li meg ke -
re sé sé re a vá lasz adás rend sze res el mu lasz tá sa az zal a cél -
lal, hogy ez vissza tart sa a fo gyasz tót szer zõ dé ses jo ga i nak
gya kor lá sá tól.

28. Rek lám ban kis ko rú ak köz vet len fel szó lí tá sa a rek -
lá mo zott áru meg vé te lé re, il let ve igény be vé te lé re vagy
arra, hogy gyõz zék meg szü le i ket vagy más fel nõt tet, hogy 
vá sá rol ja meg szá muk ra a rek lá mo zott árut.

29. Azon na li vagy ha lasz tott fi ze tés kö ve te lé se a vál -
lal ko zás ál tal szál lí tott vagy nyúj tott áru ért, il let ve az áru
vissza szol gál ta tá sá nak vagy meg õr zé sé nek kö ve te lé se, ha
azt a fo gyasz tó nem ren del te meg (nem kért ér té ke sí tés),
ki vé ve, ha a szer zõ dés nek meg fe le lõ he lyet te sí tõ áru ról
van szó.

30. A fo gyasz tó ki fe je zet ten ar ról  való tá jé koz ta tá sa,
hogy ha nem vá sá rol ja meg az adott árut, ve szély be ke rül a
vál lal ko zás vagy al kal ma zott ja mun ká ja vagy megélhe -
tése.

31. Olyan ha mis be nyo más kel té se, hogy a fo gyasz tó
már meg nyert, meg fog nyer ni, vagy meg ha tá ro zott cse -
lek mény meg té te le ré vén fog meg nyer ni egy nye re ményt
vagy egyéb elõny höz jut ni, mi köz ben  valójában nincs
ilyen nye re mény, il let ve elõny, vagy a nye re mény, il let ve
egyéb elõny ér vé nye sí té se, il let ve igény be vé te le a fo -
gyasz tó szá má ra meg ha tá ro zott pénz összeg meg fi ze té sé -
hez vagy költ sé gek vi se lé sé hez kö tött.

2008. évi XLVIII.
tör vény

a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl
és egyes korlátairól*

Az Or szág gyû lés a pol gá rok, így kü lö nö sen a fi a tal ko -
rú ak egész sé gé nek vé del me, a tár sa da lom rend jé re ká ros
ha tá sok vissza szo rí tá sa, va la mint – a gaz da sá gi ha té kony -
sá got és a tár sa dal mi jó lé tet szol gá ló pi a ci ver seny fenn tar -

tá sa ér de ké ben – az üz le ti tisz tes ség kö ve tel mé nye it be tar -
tó vál lal ko zá sok ér de ke i nek vé del me cél já ból, a szak mai
ön sza bá lyo zás gya kor la tá nak je len tõ sé gét el is mer ve és e
cél ból az ön sza bá lyo zás ke re té ben lét re ho zott ma ga tar tá si
kó de xek be tar tá sá nak el len õr zé sét meg erõ sít ve, a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja.

Általános rendelkezések

1. § (1) E tör vény ha tá lya a rek lá mo zó ként, rek lám szol -
gál ta tó ként vagy rek lám köz zé te võ ként vég zett gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség re, a szpon zo rá lás ra, va la mint az ezek
te kin te té ben al kal ma zott ma ga tar tá si kó de xek re ter jed ki.

(2) Tör vény vagy az an nak vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály az egyes áruk ra vo nat ko zó vagy az egyes kom mu -
ni ká ci ós esz kö zök út ján meg valósuló gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség re kü lön sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Ha a kü lön
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az ilyen sza bá lyok meg -
sér té sé re e tör vény ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni 
kell.

(3) A rá dió és te le ví zió mû sor szol gál ta tá sá ban köz zé tett 
rek lám ra – ha e tör vénytõl el té rõ kö ve tel mé nye ket ál la pít
meg – a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

2. § E tör vénynek a meg té vesz tõ rek lám ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it csak annyi ban kell al kal maz ni, amennyi ben 
a rek lám cím zett je ki zá ró lag vál lal ko zás vagy ön ál ló fog -
lal ko zá sán és gaz da sá gi te vé keny sé gén kí vül esõ cé lok ér -
de ké ben el já ró nem ter mé sze tes sze mély.

3. § E tör vény al kal ma zá sá ban

a) do hány ter mék: bár mi lyen mó don fo gyasz tás ra
szánt, rész ben vagy egész ben do hány ból ké szült ter mék,

b) egész ség ügyi in téz mény: az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény 3.  §-ának g) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mény,

c) fi a tal ko rú: aki a ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, de 
a ti zen nyol ca di kat még nem,

d) gaz da sá gi rek lám: olyan köz lés, tá jé koz ta tás, il let ve 
meg je le ní té si mód, amely va la mely bir tok ba ve he tõ for ga -
lom ké pes ingó do log – ide ért ve a pénzt, az ér ték pa pírt és a
pénz ügyi esz közt, va la mint a do log mód já ra hasz no sít ha tó 
ter mé sze ti erõ ket – (a továb biak ban együtt: ter mék), szol -
gál ta tás, in gat lan, va gyo ni ér té kû jog (a továb biak ban
mind ezek együtt: áru) ér té ke sí té sé nek vagy más mó don
tör té nõ igény be vé te lé nek elõ moz dí tá sá ra, vagy e cél lal
össze füg gés ben a vál lal ko zás neve, meg je lö lé se, te vé -
keny sé ge nép sze rû sí té sé re vagy áru, áru jel zõ is mert sé gé -
nek nö ve lé sé re irá nyul (a továb biak ban: rek lám),

e) gyer mek ko rú: aki a ti zen ne gye dik élet évét nem töl -
töt te be,

f) köz zé té tel: a rek lám meg is mer he tõ vé té te le, akár na -
gyobb nyil vá nos ság, akár egye di cím zett szá má ra,
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g) ma ga tar tá si kó dex: olyan – pi a ci ön sza bá lyo zás ke -
re té ben lét re ho zott – meg ál la po dás vagy sza bály együt tes,
amely va la mely ke res ke del mi gya kor lat vagy te vé keny sé -
gi ága zat vo nat ko zá sá ban kö ve ten dõ ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat ha tá roz meg azon vál lal ko zá sok szá má ra, ame lyek
a kó de xet ma guk ra néz ve kö te le zõ nek is me rik el,

h) meg té vesz tõ rek lám: min den olyan rek lám, amely
bár mi lyen mó don – be le ért ve a meg je le ní té sét is – meg té -
vesz ti vagy meg té veszt he ti azo kat a sze mé lye ket, akik felé 
irá nyul, vagy akik nek a tu do má sá ra jut hat, és meg té vesz tõ
jel le ge  miatt be fo lyá sol hat ja e sze mé lyek gaz da sá gi ma ga -
tar tá sát, vagy eb bõl ere dõ en a rek lá mo zó é val azo nos vagy
ah hoz ha son ló te vé keny sé get foly ta tó más vál lal ko zás jo -
ga it sér ti vagy sért he ti,

i) össze ha son lí tó rek lám: olyan rek lám, amely köz vet -
ve vagy köz vet le nül fel is mer he tõ vé tesz más, a rek lá mo -
zó é val azo nos vagy ah hoz ha son ló te vé keny sé get foly ta tó
vál lal ko zást vagy ilyen vál lal ko zás ál tal elõ ál lí tott, for gal -
ma zott vagy be mu ta tott, a rek lám ban sze rep lõ áru val azo -
nos vagy ah hoz ha son ló ren del te té sû árut,

j) rek lám cím zett je: aki felé a rek lám irá nyul, il let ve
aki hez a rek lám el jut,

k) rek lám köz zé te võ je: aki a rek lám köz zé té te lé re al kal -
mas esz kö zök kel ren del ke zik és ezek se gít sé gé vel a rek lá -
mot meg is mer he tõ vé te szi,

l) rek lá mo zó: aki nek ér de ké ben a rek lá mot köz zét eszik,
il let ve aki a rek lá mot meg ren de li,

m) rek lám szol gál ta tó: aki ön ál ló gaz da sá gi te vé keny -
sé ge kö ré ben a rek lá mot meg al kot ja, lét re hoz za, il let ve ez -
zel össze füg gés ben egyéb szol gál ta tást nyújt,

n) saj tó ter mék: az idõ sza ki lap egyes lap szá mai, a rá -
dió- és te le ví zió-mû sor, a könyv, a röp lap és az egyéb szö -
ve ges ki ad vány – ide nem ért ve a bank je gyet és az ér ték pa -
pírt –, a ze ne mû vet, gra fi kát, raj zot vagy fo tót tar tal ma zó
ki ad vány, a tér kép, a nyil vá nos köz lés re szánt mû so ros
film sza lag, vi deo ka zet ta, vi deo le mez, hang sza lag és hang -
le mez, to váb bá bár mely más tá jé koz ta tást vagy mû sort tar -
tal ma zó, nyil vá nos köz lés re szánt tech ni kai esz köz,

o) sza bad té ri rek lám hor do zó: rek lám köz zé té te le cél -
já ból épít mé nyen kí vül el he lye zett esz köz,

p) szpon zo rá lás: min den olyan hoz zá já ru lás va la mely
ren dez vény hez, te vé keny ség hez, to váb bá – ren dez vénnyel 
vagy te vé keny ség gel össze füg gés ben – va la mely sze mély
szá má ra, amely nek cél ja, il let ve köz vet len vagy köz ve tett
ha tá sa va la mely áru vá sár lá sá nak vagy igény be vé te lé nek
ösz tön zé se,

q) tu da to san nem ész lel he tõ rek lám: olyan rek lám,
amely nek köz zé té te le kor – az idõ tar tam rö vid sé ge vagy
más ok kö vet kez té ben – a rek lám cím zett jé re lé lek ta ni ér -
te lem ben a tu da tos ész le lés hez szük sé ges in ger kü szöb nél
ki sebb erõs sé gû lát vány, hang- vagy egyéb ha tás kel tet te
in ger hat,

r) vál lal ko zás: aki ön ál ló fog lal ko zá sá val vagy gaz da -
sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ cé lok ér de ké ben jár el.

4. § Ma ga tar tá si kó dex nem ösz tö nöz het olyan ma ga tar -
tás ra, amely e tör vény ren del ke zé se i be üt kö zik.

5. § (1) Rek lám ak kor te he tõ köz zé, ha a rek lá mo zó a
rek lám meg ren de lé se kor a rek lám szol gál ta tó – en nek hi á -
nyá ban a rek lám köz zé té te lé nek meg ren de lé se kor a rek -
lám köz zé te võ je – ré szé re meg ad ja a cég ne vét, il let ve ne -
vét, a szék he lyét, en nek hi á nyá ban la kó he lyét, to váb bá az
adó szá mát.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ ze tes mi -
nõ ség vizs gá la ti vagy meg fe le lõ ség ta nú sí tá si kö te le zett ség 
alá tar to zó ter mék re vo nat ko zó rek lám ese tén a rek lá mo zó
kö te les a rek lám szol gál ta tó nak – en nek mel lõ zé se ese tén a
rek lám köz zé te võ jé nek – nyi lat koz ni ar ról, hogy a vizs gá -
la tot el vé gez ték és an nak alap ján a ter mék for ga lom ba
hoz ha tó. Ha a ter mék nem tar to zik elõ ze tes mi nõ ség vizs -
gá la ti vagy meg fe le lõ ség ta nú sí tá si kö te le zett ség alá, a nyi -
lat ko zat nak ezt kell tar tal maz nia. Ilyen nyi lat ko zat hi á nyá -
ban a rek lám nem te he tõ köz zé.

(3) A rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám köz zé te võ je
kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ról, va la -
mint a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tok ról nyil ván tar -
tást ve zet ni, és azt a rek lám köz zé té te lé tõl szá mí tott öt évig 
meg õriz ni.

(4) A sza bad té ri rek lám hor do zón a rek lám köz zé te võ je
kö te les azo no sít ha tó mó don fel tün tet ni a cég ne vét, il let ve
ne vét, to váb bá a szék he lyét, il let ve la kó he lyét.

6. § (1) Ha kü lön tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, rek -
lám ter mé sze tes sze mély nek mint rek lám cím zett jé nek
köz vet len meg ke re sé se mód sze ré vel (a továb biak ban:
köz vet len üz let szer zés), így kü lö nö sen elekt ro ni kus le ve -
le zés vagy az zal egyen ér té kû más egyé ni kom mu ni ká ci ós
esz köz út ján – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – ki zá ró lag ak kor kö zöl he tõ, ha ah hoz a rek lám cím -
zett je elõ ze tesen egy ér tel mû en és ki fe je zet ten hoz zá já rult.

(2) Hoz zá já ru ló nyi lat ko zat bár mely olyan mó don te he -
tõ, amely tar tal maz za a nyi lat ko zó ne vét és lak cí mét, il let -
ve – amennyi ben a rek lám, amely re a hoz zá já ru lás vo nat -
ko zik, csak meg ha tá ro zott élet ko rú sze mé lyek szá má ra
kö zöl he tõ – szü le té si he lyét és ide jét, to váb bá azok nak a
sze mé lyes ada tok nak a kö rét, ame lyek ke ze lé sé hez a nyi -
lat ko zó hoz zá já rul, va la mint a hoz zá já ru lás ön kén tes és a
meg fe le lõ tá jé koz ta tás bir to ká ban tör té nõ ki fe je zé sét.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru ló nyi lat ko zat
bár mi kor kor lá to zás és in do ko lás nél kül, in gye ne sen
vissza von ha tó. Eb ben az eset ben a nyi lat ko zó ne vét és
min den egyéb sze mé lyes ada tát az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott nyil ván tar tás ból ha la dék ta la nul tö röl ni kell, és
ré szé re rek lám az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don
a továb biak ban nem kö zöl he tõ.

(4) A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény ben meg ha tá -
ro zott cím zett rek lám kül de mény ben rek lám ter mé sze tes
sze mély mint a rek lám cím zett je ré szé re köz vet len üz let -
szer zés út ján a cím zett elõ ze tes és ki fe je zett hoz zá já ru lá sá -
nak hi á nyá ban is küld he tõ, a rek lá mo zó és a rek lám szol -
gál ta tó azon ban kö te les biz to sí ta ni, hogy a rek lám cím zett -
je a rek lám kül dé sét bár mi kor in gye ne sen és kor lá to zás
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nél kül meg tilt has sa. Meg til tás ese tén az érin tett sze mély
ré szé re rek lám köz vet len üz let szer zés út ján a továb biak -
ban nem küld he tõ.

(5) A rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám
köz zé te võ je – az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás ban
meg ha tá ro zott kör ben – a ná luk hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot
tevõ sze mé lyek sze mé lyes ada ta i ról nyil ván tar tást ve zet.
Az eb ben a nyil ván tar tás ban rög zí tett – a rek lám cím zett jé -
re vo nat ko zó – adat csak a hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ban fog -
lal tak nak meg fele lõen, an nak vissza vo ná sá ig ke zel he tõ, és 
har ma dik fél szá má ra ki zá ró lag az érin tett sze mély elõ ze -
tes hoz zá já ru lá sá val ad ha tó át.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti vissza vo nó nyi lat ko zat meg -
té te lé re, il let ve a rek lám kül dé sé nek (4) be kez dés sze rin ti
meg til tá sá ra mind pos tai úton, mind pe dig elekt ro ni kus le -
vél út ján le he tõ sé get kell biz to sí ta ni úgy, hogy a nyi lat ko -
za tot tevõ sze mély egy ér tel mû en azo no sít ha tó le gyen.

(7) Az (1), il let ve a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó -
don kö zölt rek lám hoz kap cso ló dó an egy ér tel mû en és
szem be tû nõ en tá jé koz tat ni kell a cím zet tet ar ról a cím rõl
és egyéb el ér he tõ ség rõl, ahol az ilyen rek lá mok ré szé re
tör té nõ köz lé sé hez  való hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá nak
vissza vo ná sa, il let ve a rek lám kül dé sé nek meg til tá sa irán ti 
igé nyét be je lent he ti, to váb bá – a (4) be kez dés sze rin ti eset -
ben – eb bõl a cél ból a rek lám kül de mény nek tar tal maz nia
kell a le mon dást le he tõ vé tevõ, pos tai úton cím zett, té rí tés -
men te sen fel ad ha tó és köny velt kül de mény ként, iga zol ha -
tó mó don kéz be sí tett vá lasz le ve let.

(8) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ké -
ré sé re vo nat ko zó köz vet len meg ke re sés rek lá mot nem tar -
tal maz hat, ide nem ért ve a vál lal ko zás ne vét és megjelö -
lését.

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

7. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely erõ sza kos, il let ve a 
sze mé lyes vagy a köz biz ton sá got ve szé lyez te tõ ma ga tar -
tás ra ösz tö nöz.

(2) Ti los az olyan rek lám, amely a kör nye ze tet, il let ve a
ter mé sze tet ká ro sí tó ma ga tar tás ra ösz tö nöz.

8. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely a gyer mek- és fi a -
tal ko rú ak fi zi kai, szel lem i, ér zel mi vagy er köl csi fej lõ dé -
sét ká ro sít hat ja.

(2) Ti los az olyan gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak
 szóló rek lám, amely al kal mas a gyer mek-, il let ve fi a tal ko -
rú ak fi zi kai, szel lem i, ér zel mi vagy er köl csi fej lõ dé sé nek
ked ve zõt len be fo lyá so lá sá ra, kü lö nö sen az ál tal, hogy erõ -
szak ra, sze xu a li tás ra utal vagy azt áb rá zol, vagy té má já nak 
meg ha tá ro zó ele me az erõ sza kos mó don meg ol dott konf -
lik tus.

(3) Ti los az olyan rek lám, amely gyer mek- vagy fi a tal -
ko rút ve szé lyes, erõ sza kos vagy a sze xu a li tást hang sú lyo -
zó hely zet ben mu tat be.

(4) Gyer mek jó lé ti alap el lá tást és gyer mek vé del mi szak -
el lá tást nyúj tó in téz mény ben, óvo dá ban, ál ta lá nos is ko lá -
ban és ál ta lá nos is ko lai ta nu ló kat fo ga dó kol lé gi um ban ti -
los a rek lám te vé keny ség. E ti la lom nem vo nat ko zik az
egész sé ges élet mód ra és a kör nye zet vé del mé re ne ve lés sel 
össze füg gõ, to váb bá a köz éle ti és kul tu rá lis te vé keny ség
vagy ese mény, va la mint az ok ta tá si te vé keny ség rek lám já -
ra, va la mint az ilyen te vé keny sé get foly ta tó, il let ve ilyen
ese ményt szer ve zõ vagy an nak meg valósulásához bár mi -
lyen for má ban hoz zá já ru lást nyúj tó vál lal ko zás ne vé nek,
véd je gyé nek vagy egyéb meg je lö lé sé nek az adott te vé -
keny ség gel, ese ménnyel köz vet le nül össze füg gõ meg je le -
ní té sé re.

9. § (1) Ti los az olyan rek lám, amely a ne mi sé get sú lyo -
san sze mé rem sér tõ nyílt ság gal áb rá zol ja, kü lö nö sen ame -
lyik nemi ak tust vagy nemi szer vet nyíl tan áb rá zol (por -
nog ráf rek lám).

(2) Ti los a sze xu á lis szol gál ta tás rek lám ja. A sze xu á lis
szol gál ta tás fo gal mát és rek lá mo zá sá nak to váb bi kor lá to -
zá sa it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

(3) Ti los az olyan áru rek lám ja, amely ren del te té se sze -
rint sze xu á lis in ger kel tés re irá nyul.

(4) Nem kell al kal maz ni az (1) és (3) be kez dés sze rin ti
ti lal mat a sze xu á lis ter mé ken, to váb bá a sze xu á lis ter mé -
kek üz le tén be lül el he lye zett rek lám ra. A sze xu á lis ter -
mék, il let ve a sze xu á lis ter mé kek üz le te fo gal mát kü lön
jog sza bály ál la pít ja meg.

10. § Ti los az olyan áru rek lám ja, amely nek elõ ál lí tá sa
vagy for gal ma zá sa jog sza bály ba üt kö zik.

11. § Ti los a tu da to san nem ész lel he tõ rek lám.

Megtévesztõ reklám és az összehasonlító reklám

12. § (1) Ti los a meg té vesz tõ rek lám.

(2) A rek lám meg té vesz tõ jel le gé nek meg ál la pí tá sa kor
figye lembe kell ven ni kü lö nö sen a rek lám ban fog lalt azo -
kat a tá jé koz ta tá so kat, köz lé se ket, ame lyek

a) az áru jel lem zõ tu laj don sá ga i ra,
b) az áru árá ra vagy az ár meg ál la pí tá sá nak mód já ra,

va la mint az áru meg vé te lé nek, il let ve igény be vé te lé nek
egyéb szer zõ dé ses fel té te le i re, to váb bá

c) a rek lá mo zó meg íté lé sé re, így a rek lá mo zó jellem -
zõire, az õt meg il le tõ jo gok ra, va gyo ná ra, mi nõ sí té sé re, el -
nyert dí ja i ra
vo nat koz nak.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban az áru jel -
lem zõ tu laj don sá ga kü lö nö sen az áru ki vi te le zé se, össze té -
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te le, mû sza ki jel lem zõi, mennyi sé ge, szár ma zá si he lye,
ere de te, elõ ál lí tá sá nak vagy szol gál ta tá sá nak mód ja és
idõ pont ja, be sze rez he tõ sé ge, szál lí tá sa, al kal ma zá sa, a
hasz ná la tá hoz, fenn tar tá sá hoz szük sé ges is me re tek, adott
cél ra  való al kal mas sá ga, a hasz ná la tá tól vár ha tó ered mé -
nyek, ve szé lyes sé ge, koc ká za tai, egész ség re gya ko rolt ha -
tá sai, kör nye ze ti ha tá sai, ener gia fel hasz ná lá si is mér vei,
tesz te lé se, el len õr zött sé ge vagy an nak ered mé nye.

13. § (1) Az össze ha son lí tó rek lám
a) nem sért he ti más vál lal ko zás vagy an nak cég ne ve,

áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb meg je lö lé se jó hír ne vét,
b) nem ve zet het össze té vesz tés re a rek lá mo zó és az

azo nos vagy ha son ló te vé keny sé get foly ta tó más vál lal ko -
zás, il let ve an nak cég ne ve, áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb
meg je lö lé se kö zött,

c) nem ve zet het más vál lal ko zás vagy an nak cég ne ve,
áru ja, áru jel zõ je vagy egyéb meg je lö lé se jó hír ne vé bõl
adó dó tisz tes ség te len elõny szer zés re, és

d) nem sért he ti más vál lal ko zás áru ja, il let ve an nak a
tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti -
lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Tpvt.) 6.  §-ában rög zí tett jel lem zõi után zá sá nak ti lal mát.

(2) Az össze ha son lí tó rek lám
a) ki zá ró lag azo nos ren del te té sû vagy azo nos szük ség -

le te ket ki elé gí tõ áru kat ha son lít hat össze,
b) tár gyi la go san kö te les össze ha son lí ta ni az áruk egy

vagy több lé nye ges, meg ha tá ro zó, jel lem zõ és el len õriz he -
tõ tu laj don sá gát,

c) ha tar tal maz za az áruk ára i nak össze ha son lí tá sát, kö -
te les azt tár gyi la go san be mu tat ni,

d) ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ ter mé kek össze ha -
son lí tá sa ese tén ki zá ró lag azo nos ere det meg je lö lé sû ter -
mé kek re vo nat koz hat.

(3) Jog sze rû össze ha son lí tó rek lám ese té ben a véd jegy -
jo go sult ki zá ró la gos hasz ná la ti joga alap ján nem lép het fel 
véd je gyé nek az össze ha son lí tó rek lám ban tör té nõ – a cél -
nak meg fe le lõ mó don meg valósuló – hasz ná la tá val szem -
ben, fel té ve, hogy a véd jegy hasz ná la ta el en ged he tet len az
össze ha son lí tás hoz és nem ha lad ja meg a fel tét le nül szük -
sé ges mér té ket.

Az egyes áruk reklámozására és az azokkal
összefüggésben történõ szponzorálásra vonatkozó

tilalmak és korlátozások

14. § (1) Ti los fegy ver, lõ szer, rob ba nó anyag és a köz -
biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz rek lám ja.

(2) Nem kell al kal maz ni az (1) be kez dés sze rin ti ti lal -
mat

a) a ki zá ró lag az (1) be kez dés sze rin ti ter mék for gal -
ma zá sá val vagy fel hasz ná lá sá val hi va tás sze rû en fog lal ko -
zó sze mé lyek szá má ra  szóló szak mai célú rek lám ra,

b) a fegy ver vagy lõ szer kü lön jog sza bály sze rin ti fegy -
ver szak üz let ben, il let ve an nak a fegy ver, il let ve lõ szer for -
gal ma zá sa cél já ból ki ala kí tott el kü lö ní tett he lyi sé gé ben,
va la mint a kü lön jog sza bály sze rint en ge dé lye zett lõ fegy -
ver-ki ál lí tá son el he lye zett rek lám já ra, és

c) a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz ki zá -
ró lag a kü lön jog sza bály sze rin ti üz le ten be lül el he lye zett
rek lám já ra.

15. § Ti los a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé -
lyes eb, to váb bá az ál lat vi a dal rek lám ja.

16. § Ti los em ber i szer vet, szö ve tet bár mi lyen fel hasz -
ná lás cél já ra rek lá moz ni.

17. § Ti los a ter hes ség meg sza kí tás, a ter hes ség meg sza -
kí tást vég zõ in téz mény, arra al kal mas esz köz vagy el já rás
rek lám ja.

18. § (1) Ti los al ko hol tar tal mú ital olyan rek lám ja,
amely

a) gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak szól,
b) gyer mek- vagy fi a tal ko rút mu tat be,
c) al ko hol tar tal mú ital mér ték te len fo gyasz tá sá ra ösz -

tö nöz, vagy ne ga tí van tün te ti fel az ön mér sék le tet, il let ve
az al ko hol fo gyasz tás tól  való tar tóz ko dást,

d) az al ko hol fo gyasz tá sát jobb fi zi kai tel je sít ménnyel
vagy jár mû ve ze tés sel kap csol ja össze,

e) olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko hol fo gyasz tá sa
hoz zá já rul a tár sa dal mi vagy sze xu á lis si ker hez,

f) azt ál lít ja vagy olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko -
hol nak gyó gyá sza ti tu laj don sá ga van, ser ken tõ vagy nyug -
ta tó ha tá sú,

g) azt ál lít ja vagy olyan be nyo mást kelt, hogy az al ko -
hol sze mé lyes konf lik tu sok meg ol dá sá nak esz kö ze le het,
vagy

h) a ma gas al ko hol tar tal mat az ita lok po zi tív mi nõ sé gi
jel lem zõ je ként hang sú lyoz za.

(2) Ti los köz zé ten ni al ko hol tar tal mú ital rek lám ját
a) saj tó ter mék elsõ bo rí tó lap já nak kül sõ ol da lán, il let -

ve – hon lap ese tén – a nyi tó ol da lon,
b) szín ház ban vagy mo zi ban 20 óra elõtt, il let ve gyer -

mek-, il let ve fi a tal ko rú ak szá má ra ké szült mû sor szá mot
köz vet le nül meg elõ zõ en, an nak tel jes idõ tar ta ma alatt és
köz vet le nül azt köve tõen,

c) egy ér tel mû en já ték cél já ra szánt ter mé ken és an nak
cso ma go lá sán, és

d) köz ok ta tá si és egész ség ügyi in téz mény ben, to váb bá
ilyen in téz mény be já ra tá tól lég vo nal ban mért két száz mé -
te res tá vol sá gon be lül sza bad té ri rek lám hor do zón.

19. § (1) Ti los a do hány ter mék rek lám ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom ki ter jed a
do hány ter mék köz ve tett rek lám já ra is. Do hány ter mék
köz ve tett rek lám ja kü lö nö sen az a rek lám, amely
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a) a do hány ter mé ket köz vet le nül nem je lö li meg, de a
do hány ter mék kel össze füg gés be hoz ha tó bár mely más
meg je lö lés vagy áru jel zõ hasz ná la tá val al kal mas a do -
hány ter mék rek lá mo zá sá ra,

b) a do hány ter mé ket más áru el ne ve zé sé vel, meg je lö lé -
sé vel vagy áru jel zõ jé vel mu tat ja be, vagy

c) más árut do hány ter mék el ne ve zé sé vel, meg je lö lé sé -
vel vagy áru jel zõ jé vel mu tat be.

(3) Nem mi nõ sül do hány ter mék rek lám já nak az olyan
áru rek lá mo zá sa, amely nek el ne ve zé se, meg je lö lé se vagy
áru jel zõ je va la mely do hány ter mé ké vel meg egye zik, ha az
áru el ne ve zé se, meg je lö lé se vagy áru jel zõ je egy ér tel mû en
el kü lö nít he tõ a do hány ter mé ké tõl.

(4) Nem kell al kal maz ni az (1) be kez dés ben fog lalt
 tilalmat

a) a ki zá ró lag a do hány ter mék for gal ma zó i nak  szóló
szak mai célú rek lám ra,

b) arra a saj tó ter mék re, ame lyet nem az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok
(a továb biak ban: az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ál la mai) te -
rü le tén nyom tat tak és ad tak ki, és el sõd le ge sen nem az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség ál la ma i nak te rü le tén  való for -
gal ma zás ra ál lí tot tak elõ,

c) az üz let ben a do hány ter mé kek for gal ma zá sá ra vo -
nat ko zó kü lön jog sza bály sze rint a do hány ter mék for gal -
ma zá sá ra szol gá ló el kü lö ní tett he lyen el he lye zett, ki zá ró -
lag a do hány áru meg ne ve zé sét, il let ve árát meg je le ní tõ
olyan rek lám ra, amely do hány ter mék-már ka ne ven ként
nem ha lad ja meg az A/5 (148×210 mm) mé re tet, és összes -
sé gé ben a do hány ter mék for gal ma zá sá ra szol gá ló el kü lö -
ní tett hely do hány ter mék hez  való hoz zá fé rés le he tõ sé gét
biz to sí tó hom lok za ti fe lü le té nek húsz szá za lé kát, de leg -
fel jebb üz le ten ként az A/1 (594×841 mm) mé re tet.

(5) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti rek lám nak tar tal -
maz nia kell az „A do hány zás sú lyo san ká ro sít ja az Ön és a
kör nye ze té ben élõk egész sé gét!” szö ve gû ál ta lá nos egész -
ség vé dõ fi gyel mez te tést, va la mint a ci ga ret ta fõ füst egy -
ség nyi mennyi sé gé ben lévõ kát rány-, ni ko tin- és szén-
mon oxid-tar ta lom szám sze rû ér té két. A fi gyel mez te tés
szö ve gét és a kát rány-, ni ko tin- és szén-mon oxid-tar ta lom -
ra vo nat ko zó ada to kat jól ol vas ha tó an, jól lát ha tó he lyen,
víz szin te sen nyom tat va, a hát tér bõl ki emel ve kell fel tün -
tet ni. A fi gyel mez te tés szö ve gé nek le kell fed nie a rek lám
fe lü le té nek leg alább har minc szá za lé kát.

(6) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti rek lám
a) nem szól hat gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak nak,
b) nem mu tat hat be gyer mek-, il let ve fi a tal ko rút,
c) nem hív hat fel túl zott do hány fo gyasz tás ra,
d) nem tün tet he ti fel a do hány zást egész sé ges te vé -

keny ség ként,
e) nem áb rá zol hat do hány zó sze mélyt,
f) nem hasz nál hat ja fel is mert sze mé lyi ség ké pét vagy

nyi lat ko za tát, és
g) nem tar tal maz hat moz gó ké pet, hang- vagy szag -

hatást.

20. § (1) Nem nyújt ha tó szpon zo rá lás do hány ter mék re
vo nat ko zó an

a) olyan ren dez vény hez, il let ve te vé keny ség hez, amely 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség több ál la mát érin ti vagy
azok ban zaj lik, vagy más mó don ha tá ro kon át nyú ló ha tás -
sal ren del ke zik,

b) sport-, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi ren dez vény hez
vagy te vé keny ség hez,

c) po li ti kai pár tok ren dez vé nyé hez vagy te vé keny sé gé -
hez.

(2) A do hány ipa ri vál lal ko zás a tárgy év ben rek lám ra és
szpon zo rá lás ra for dí tott ki adá sa i nak össze gét a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 31-éig hon lap ján és leg alább két or szá -
gos na pi lap ban köz zé te szi.

21. § (1) Ti los a gyer mek-, il let ve fi a tal ko rú ak sze ren -
cse já ték ban  való rész vé te lé re fel szó lí tó rek lám.

(2) Ti los köz zé ten ni sze ren cse já ték hoz kap cso ló dó rek -
lá mot olyan saj tó ter mék ben, amely alap ve tõ en gyer mek-,
il let ve fi a tal ko rú ak hoz szól.

22. § (1) Ti los köz zé ten ni te met ke zé si szol gál ta tás rek -
lám ját egész ség ügyi in téz mény te rü le tén, épü le té nek fa lán 
és ke rí té sén, va la mint – az erre a cél ra ki je lölt hely ki vé te -
lé vel – te me tõ te rü le tén. E kor lá to zás nem vo nat ko zik a te -
met ke zé si szol gál ta tók ne vét és te lep he lyé nek cí mét, el ér -
he tõ sé gét, va la mint a nyúj tott szol gál ta tás tel jes kö rû sé gé -
re uta ló meg jegy zést az egyes szol gál ta tók meg kü lön böz -
te té se nél kül, ábé cé sor rend ben tar tal ma zó, az egész ség -
ügyi in téz mény in for má ci ós iro dá já ban el he lye zett tá jé -
koz ta tó ra.

(2) Te met ke zé si szol gál ta tás ról  szóló rek lám ban – a
szol gál ta tó hon lap ján köz zé tett rek lám ki vé te lé vel – csak a 
szol gál ta tó neve, meg kü lön böz te tõ meg je lö lé se, el ér he tõ -
sé gé nek mód ja és idõ tar ta ma, va la mint a „te met ke zés”
szó, il let ve a nyúj tott szol gál ta tá sok nak és azok dí já nak
tárgy sze rû – ke gye le ti jo go kat nem sér tõ – fel so ro lá sa tün -
tet he tõ fel.

Felelõsségi szabályok

23. § (1) Az e tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér -
té sé ért – a (2)–(7) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – a
rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó és a rek lám köz zé te võ je is
fe le lõs. Az e ren del ke zé sek meg sze gé sé vel oko zott ká rért
a rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó és a rek lám köz zé te võ je
egye tem le ge sen fe le l.

(2) A rek lám köz zé te võ je a rek lám tar tal má ból ere dõ
jog sér tés ese tén

a) amennyi ben az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta -
tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ
szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII.
tör vény (a továb biak ban: Ektv.) sze rin ti köz ve tí tõ szol gál -
ta tó nak mi nõ sül, men te sül a fe le lõs ség alól, ha ele get tett
az Ektv. 8–12.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek,
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b) az a) pont ban nem sza bá lyo zott ese tek ben – a c) pont 
ki vé te lé vel – csak ak kor fe le lõs, ha a rek lám tar tal mát te -
vé keny sé ge so rán meg is mer te vagy meg is mer het te, il let ve

c) a cím zett len rek lám kül de mé nyek tar tal má ért fe le lõs -
ség gel nem tar to zik.

(3) A 4.  §-ban fog lalt ren del ke zés meg sér té sé ért a ma -
ga tar tá si kó de xet ki dol go zó, a kó dex fe lül vizs gá la tá ért, il -
let ve a ma gu kat a kó dex nek alá ve tõ vál lal ko zá sok ál ta li
be tar tá sa el len õr zé sé ért fe le lõs sze mély vagy sze mé lyek
fe lel nek.

(4) Az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok, va -
la mint az 5.  § (2) be kez dé se alap ján adott nyi lat ko zat tar -
tal má ért és  valódiságáért a rek lá mo zó fe le l.

(5) Az 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett -
ség meg sér té sé ért a rek lám köz zé te võ je fe le l.

(6) A 12.  §-ban és a 13.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té sé ért a rek lám szol gál ta tó, il let ve a rek lám köz zé -
te võ je csak annyi ban fe le l, amennyi ben a jog sér tés a rek -
lám meg je le ní té si mód já val össze füg gõ olyan ok ból ered,
amely nem a rek lá mo zó ki fe je zett uta sí tá sa vég re haj tá sá -
nak a kö vet kez mé nye.

(7) A 20.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té sé ért a
szpon zo rá lást nyúj tó és a szpon zo rá lást el fo ga dó vál lal ko -
zás egy aránt fe le lõs.

Eljárás a tör vény rendelkezéseinek megsértése esetén

24. § (1) A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re, to váb bá a
til tott szpon zo rá lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té -
se ese tén – a (2) és a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el.

(2) A 12.  §-ban és a 13.  §-ban fog lal tak ba üt kö zõ rek -
lám, va la mint az e ren del ke zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra
ösz tön zõ ma ga tar tá si kó dex ese tén a Gaz da sá gi Ver seny -
hi va tal vagy a bí ró ság jár el a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint.

(3) A 12.  §-ban és a 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
meg sér té sé nek, va la mint a ma ga tar tá si kó dex e ren del ke -
zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra ösz tön zõ vol tá nak meg ál la -
pí tá sa a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal, a 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak meg sér té sé nek, va la mint a ma ga tar tá si kó -
dex e ren del ke zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás ra ösz tön zõ vol -
tá nak meg ál la pí tá sa a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.

(4) Az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál -
ta tás és – a be széd cé lú te le fon hí vás ki vé te lé vel – elekt ro -
ni kus hír köz lés út ján meg valósuló rek lám te kin te té ben a
6.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a Nem ze -
ti Hír köz lé si Ha tó ság jár el az Ektv.-ben meg ha tá ro zot tak
sze rint.

(5) Az e tör vény sze rin ti el já rás le foly ta tá sa nem zár ja ki 
azt, hogy a sé rel met szen ve dett fél az e tör vény ren del ke -

zé se i nek meg sér té sé re ala pí tott pol gá ri jogi igé nyét köz -
vet le nül a bí ró ság elõtt ér vé nye sít se.

25. § Az el já rás a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket meg sér tõ rek lám köz zé té te lét, a
til tott szpon zo rá lást meg valósító ren dez vény vagy te vé -
keny ség be fe jez tét, il let ve a ma ga tar tá si kó dex jog sér tõ
ren del ke zé se al kal ma zá sá nak meg szû né sét kö ve tõ há rom
éven túl nem in dít ha tó meg.

26. § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a fo gyasz tó vé de lem -
rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény (a továb biak ban: Fgytv.)
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A do hány ter mék rek lám já ra, va la mint a do hány ter -
mék kel össze füg gõ szpon zo rá lás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek meg sér té se  miatti el já rást ügy fél ként kez de mé nyez ni
jo go sul tak a nem do hány zók vé del mét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek is.

(3) Az el já ró ha tó ság el len õr zé se ke re té ben kér he ti az
5. § (3) be kez dé se, va la mint a 6. § (5) be kez dé se sze rin ti
nyil ván tar tás be mu ta tá sát, azt mint szem le tár gyat le fog lal -
hat ja.

(4) E tör vény ren del ke zé sei – a 24. § (2) és (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az Fgytv. al kal ma zá -
sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

(5) A mû sor szol gál ta tó val szem ben ki sza bott bír sá got a
Mû sor szol gál ta tá si Alap ba kell be fi zet ni.

27. § Az el já ró ha tó ság, il let ve a bí ró ság a még köz zé
nem tett rek lám köz zé té te lét meg tilt ja, ha meg ál la pít ja,
hogy a rek lám – köz zé té te le ese tén – a gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zés be üt köz ne. A köz zé -
té tel meg til tá sa mel lett bír ság ki sza bá sá nak nincs he lye.

28. § (1) Ha a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a 24. § (2) és
(3) be kez dé se, il let ve a 31.  § alap ján jár el, el já rá sá ra a
Tpvt.-nek a Tpvt. III. fe je ze té nek ren del ke zé se i be üt kö zõ
ma ga tar tá sok kal szem be ni el já rás ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni a 29. § (1) be kez dé sé -
ben, a 30.  §-ban, to váb bá a 27.  §-ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) Ha a bí ró ság a 24. § (2) és (3) be kez dé se alap ján jár
el, el já rá sá ra al kal maz ni kell a Tpvt. 86–88.  §-át, va la mint
a 29. § (2) be kez dé sé ben, a 30. § (4) be kez dé sé ben, to váb -
bá a 27.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket is.

29. § (1) A rek lá mo zó az el já ró ha tó ság fel hí vá sá ra a
rek lám ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságát iga zol ni kö te -
les. Ha a rek lá mo zó nem tesz ele get en nek a kö te le zett ség -
nek, úgy kell te kin te ni, hogy a tény ál lí tás nem fe lel t meg a
 valóságnak. Erre a rek lá mo zót a ha tó ság fel hí vá sá ban
 figyelmeztetni kell.

(2) A bí ró ság a 24. § (3) és (5) be kez dé se sze rin ti el já rá -
sá ban a rek lám ré szét ké pe zõ tény ál lí tás  valóságának bi zo -
nyí tá sa a rek lá mo zót ter he li.
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30. § (1) A Tpvt. 70.  §-ának (1) be kez dé sé tõl el té rõ en, a
vizs gá ló vég zés sel vizs gá la tot rend el el min den olyan eset -
ben, ami kor e tör vény azon ren del ke zé se i nek meg sér té se
 valószínûsíthetõ, ame lyek al kal ma zá sa a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A Tpvt. 72.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak al kal ma -
zá sá val a 27.  § sze rin ti in téz ke dés is el ren del he tõ.

(3) A Tpvt. 75.  §-a sze rin ti kö te le zett ség vál la lás al kal -
ma zá sá nak ak kor is he lye le het, ha az ügy fél a vizs gált ma -
ga tar tás sal idõ köz ben fel ha gyott. Ilyen eset ben a ma ga tar -
tás meg is mét lé sé tõl  való tar tóz ko dás ra vál lal ha tó kö te le -
zett ség.

(4) A Tpvt. 88/B.  §-ának (1)–(6) be kez dé sét a 24. §
(5) be kez dé se sze rin ti pe rek ben is meg fele lõen al kal maz ni 
kell, ha a 24. § (3) be kez dé se sze rint az el já rás a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal ha tás kö ré be tar toz na.

31. § (1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let vég re haj tá sát a 2006/114/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány el vet át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt -
kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben
a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lát ja el.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal mó do sí -
tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen
jár el.

(3) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
2006/114/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át -
ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so ro lá sát.

Módosuló jogszabályok

32. § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Szjtv.) 1.  §-ának (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Sze ren cse já ték ban – a 16.  § sze rin ti nem fo lya ma -
to san szer ve zett sor so lá sos já ték ki vé te lé vel – 18 éven alu -
li sze mé lyek nem ve het nek részt.”

33. § A mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi
LXXIX. tör vény 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § Ti los bár mi lyen esz köz zel terhességmegszakí -
tásra ösz tö nöz ni vagy azt nép sze rû sí te ni.”

34. § A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 20.  §-ának r) pont já ban a „gaz da sá gi rek lám -
te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény 2.  § g) pont -
ja ál tal” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi rek lám te vé keny -
ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló tör -
vény ben” szö veg lép.

35. § (1) A ku ta tás és a köz vet len üz let szer zés cél ját
szol gá ló név- és lak cím ada tok ke ze lé sé rõl  szóló 1995. évi
CXIX. tör vény (a továb biak ban: Katv.) 2.  §-a (1) be kez dé -
sé nek 4–6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán]

„4. Köz vet len üz let szer zés (di rekt mar ke ting): azok nak
a köz vet len meg ke re sés mód sze ré vel vég zett, tá jé koz ta tó
te vé keny sé gek nek és ki egé szí tõ szol gál ta tá sok nak az
összes sé ge, ame lyek nek cél ja ter mé kek vagy szol gál ta tá -
sok ér té ke sí té sé vel, szol gál ta tá sá val vagy ela dá sösz tön zé -
sé vel köz vet len kap cso lat ban álló, a gaz da sá gi rek lám te -
vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló
2008. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Grt.) 3.  §-ának 
d) pont ja sze rin ti rek lám to váb bí tá sa a fo gyasz tók vagy
 kereskedelmi part ne rek (a továb biak ban együtt: ügy fe lek)
ré szé re.

5. Üz let szer zé si lis ta: ki zá ró lag pos tai cím zett rek lám -
kül de mé nyek út ján a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se sze rint
rek lá mok köz lé se cél já ból a kap cso lat fel vé telt és kap cso -
lat tar tást szol gá ló, ki zá ró lag az ügy fél ne vét, lak cí mét, ne -
mét, szü le té si he lyét és ide jét, az ügy fél ér dek lõ dé si kö ré re 
vo nat ko zó in for má ci ót, va la mint csa lá di ál la po tát tar tal -
ma zó lis ta.

6. Ti lal mi lis ta: azon érin tet tek név- és lak cím ada ta i -
nak a nyil ván tar tá sa, akik meg til tot ták, il let ve – a köz vet -
len üz let szer zõ szerv erre irá nyu ló elõ ze tes meg ke re sé se
el le né re – nem já rul tak hoz zá, hogy sze mé lyes ada ta i kat az 
e tör vény ben meg ha tá ro zott kap cso lat fel vé te li lis ta vagy
üz let szer zé si lis ta cél já ból fel hasz nál ják, vagy meg til tot -
ták azok e cél ból tör té nõ to váb bi ke ze lé sét.”

(2) A Katv. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek 9. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sa so rán]

„9. Kap cso lat fel vé te li lis ta: ki zá ró lag a köz vet len üz let -
szer zés cél já ból kül den dõ kül de mé nyek fo ga dá sá hoz  való
hoz zá já ru lás be szer zé se ér de ké ben az ügy fe lek kel  való
kap cso lat fel vé telt szol gá ló, leg fel jebb az ügy fél ne vét,
lak cí mét, elekt ro ni kus le vél cí mét vagy elekt ro ni kus hír -
köz lé si azo no sí tó ját, ne mét, szü le té si he lyét és ide jét, az
ügy fél ér dek lõ dé si kö ré re vo nat ko zó in for má ci ót, va la -
mint csa lá di ál la po tát tar tal ma zó lis ta.”

(3) A Katv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(1) A tu do má nyos ku ta tó, a köz vé le mény-ku ta tó és a
pi ac ku ta tó kap cso lat fel vé tel és kap cso lat tar tás cél já ból,
va la mint a köz vet len üz let szer zõ szerv ki zá ró lag a kap cso -
lat fel vé te li lis ta, il let ve – a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti eset ben – az üz let szer zé si lis ta össze ál lí tá sa cél já -
ból, ille tõ leg az ál ta luk az ada tok ke ze lé sé re, át vé te lé re
meg bí zott szerv név- és lak cím ada tot a kö vet ke zõ for rás -
ból gyûjt het, il let ve hasz nál hat fel:”

(4) A Katv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ból név- és lak cím ada tok az aláb bi ak sze rint igé -
nyel he tõk]

„c) a kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta össze -
ál lí tá sá hoz az Nytv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek c), d) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott szem pont, va la mint a csa lá di
ál la pot”

[sze rin ti meg osz lás ban]

(5) A Katv. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adat ke ze lés meg szün te té sén a meg sem mi sí tést
vagy az ano ni mi zá lást, köz vet len üz let szer zés ese tén pe -
dig – ha a meg szün te tés a (3) be kez dés b) pont ján ala pul –
egy ide jû leg a 21.  § sze rin ti ti lal mi lis tá ra tör té nõ fel vé telt
kell ér te ni.”

(6) A Katv. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„17.  § (1) A köz vet len üz let szer zõ szerv a jog sze rû te vé -
keny sé gé nek vég zé sé hez szük sé ges lis ták össze ál lí tá sá hoz 
a kap cso lat fel vé tel, il let ve – a Grt. 6.  §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti eset ben – kap cso lat fel vé tel vagy kap cso lat tar tás
cél já ból név- és lak cím ada to kat csak a 3.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott for rás ból ve het át, és az e tör vény ben,
il let ve a Grt.-ben elõ írt fel té te lek tel je sí té se ese tén gyûjt -
het.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja te kin te té ben ügy -
fél nek vagy tá mo ga tó nak az te kint he tõ, aki – a ter mé kek re
vagy szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó an in for má ci ó kat kér ve,
vagy nyil vá no san köz zé tett rek lám ra vagy egyéb ke res ke -
del mi kom mu ni ká ci ó ra vá la szol va – a maga ré szé rõl is ki -
fe je zet ten kap cso la to kat kez de mé nye zett és en nek so rán
név- és lak cím ada ta it az adat ke ze lõ köz vet len üz let szer zõ
szerv nek át ad ta, to váb bá ezek nek az ada tok nak a to váb bi
ke ze lé sé hez hoz zá já rult.”

(7) A Katv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A kap cso lat fel vé te li, il let ve az üz let szer zé si
lis tán sze rep lõ név- és lak cím ada tok har ma dik sze mély ré -
szé re – a 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja ki vé te lé vel – csak
kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta cél já ra, ak kor
ad ha tók át, ha eh hez az érin tet tek a har ma dik szerv ne vé -
nek és te vé keny sé gé nek is me re té ben írás ban hozzájá -
rultak.

(2) Adat át adás ese tén a kap cso lat fel vé te li, il let ve az üz -
let szer zé si lis ta fel hasz ná lá sá nak fel té te le it az adat át adó és 
az adat át ve võ szer zõ dés ben ha tá roz za meg. A kap cso lat -
fel vé te li lis tá ról csak kap cso lat fel vé tel, az üz let szer zé si
lis tá ról pe dig csak kap cso lat fel vé tel, il let ve kap cso lat tar -
tás cél já ból tör tén het adat át adás. Az (1) be kez dés ben elõ írt 
fel té te lek hi á nyá ban meg kö tött szer zõ dés sem mis.

(3) A kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis ta nem
kap csol ha tó össze pi ac ku ta tás cél já ra gyûj tött adat ál lo -
mánnyal.”

(8) A Katv. 21.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz vet len üz let szer zõ szerv nek nyil ván tar tást
( tilalmi lis tát) kell ve zet nie azok nak az érin tet tek nek a
név- és lak cím ada ta i ról, akik kér ték ada ta ik ke ze lé sé nek
az adott cél ból tör té nõ meg szün te té sét, vagy ah hoz – a
köz vet len üz let szer zõ szerv erre irá nyu ló elõ ze tes meg ke -
re sé se el le né re – nem já rul tak hoz zá, il let ve az ada tok át -
vé te le után a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer vé -
nél él tek az adat le til tás jo gá val.

(2) A ti lal mi lis ta cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a raj ta
sze rep lõ érin tet tek ada tai is mé tel ten ne ke rül je nek át vé tel -
re, har ma dik sze mély nek át adás ra, ille tõ leg új kap cso lat -
fel vé te li vagy üz let szer zé si lis tá ra fel vé tel re. A ti lal mi lis -
tán sze rep lõ érin tet tek tõl köz vet len üz let szer zé si cél ból
kül de mény fo ga dá sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru lás nem kér -
he tõ, il let ve rek lám kül de mény nem küld he tõ, ki vé ve, ha a
ti la lom csak egye di leg meg ha tá ro zott cél ra vo nat ko zik.”

(9) A Katv.

a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „üz let fél”
szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg,

b) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz vet len üz let szer -
zé si” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat fel vé te li, il let ve üz -
let szer zé si” szö veg,

c) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az „és
k) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „pont já ban meg ha tá -
ro zott bár mely szem pont, va la mint a csa lá di ál la pot” szö -
veg,

d) 19.  §-ában az „a te vé keny sé gét” szö veg rész he lyé be
az „az adat ke ze lé si te vé keny sé get”, az „és csak ab ban az
eset ben” szö veg rész he lyé be az „és az Avtv. sze rin ti har -
ma dik or szág ba csak ab ban az eset ben” szö veg,

e) 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „az üz let -
szer zé si lis tá ra  való fel vé te lét” szö veg rész he lyé be az
„a kap cso lat fel vé te li, il let ve üz let szer zé si lis tán  való sze -
re pel te té sét” szö veg,

f) 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „üz let szer -
zé si” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat fel vé te li, il let ve üz -
let szer zé si” szö veg,

g) 21.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „19.  §” szö veg rész
he lyé be a „20.  §” szö veg

lép.

36. § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
201.  §-a és azt meg elõ zõ al címe he lyé be a kö vet ke zõ al cím 
és ren del ke zés lép, egy ide jû leg a tör vény a kö vet ke zõ
201/A. és 201/B.  §-sal egé szül ki:

,,A rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó kü lö nös
rendelke zések

201.  § A fi a tal ko rú a kat be té tel he lye zés re, hi tel fel vé tel -
re vagy egyéb pénz ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re fel hí -
vó rek lá mot hi tel in té zet mint rek lá mo zó ese té ben leg alább 
két or szá gos na pi lap ban, szö vet ke ze ti hi tel in té zet mint
rek lá mo zó ese té ben pe dig leg alább egy na pi lap ban és egy
or szá gos na pi lap ban köz zé kell ten ni.
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201/A.  § Ti los a sor so lás ra vo nat ko zó rek lám. E ti la lom
nem vo nat ko zik a nye re mény be tét-sor so lás ra.

201/B.  § A 201.  §-ban és a 201/A.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár
el a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és
egyes kor lá ta i ról  szóló 2008. évi XLVIII. tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint. E ren del ke zé sek a fogyasztó -
védelemrõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény al kal ma zá sá ban
fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

37. § Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 162.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az em ber i be avat ko zás nél kü li, au to ma ti zált hí vó -
rend szer vagy elõ fi ze tõi kap cso lat lét re ho zá sá ra szol gá ló
más au to ma ti zált esz köz az elõ fi ze tõ te kin te té ben csak ak -
kor al kal maz ha tó köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás,
köz vé le mény- és pi ac ku ta tás cél já ra, ha eh hez az elõ fi ze tõ
elõ ze tesen hoz zá já rult.

(2) Ti los köz vet len üz let szer zés, tá jé koz ta tás, köz vé le -
mény- vagy pi ac ku ta tás, va la mint a gaz da sá gi rek lám te vé -
keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról  szóló
2008. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Grt.) 6.  §-ának 
ha tá lya alá nem tar to zó köz vet len üz let szer zés, il let ve
egyéb, a Grt. sze rin ti rek lám nak nem mi nõ sü lõ tájékoz -
tatás cél já ból olyan elõ fi ze tõ vel kap cso la tot kez de mé -
nyez ni, aki úgy nyi lat ko zott, hogy nem kí ván ilyen kap -
cso lat fel vé telt fo gad ni.”

38. § A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény
2.  §-ának 2. pont já ban a „gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl
 szóló 1997. évi LVIII.” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel té te le i rõl és egyes korlá -
tairól  szóló” szö veg lép.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba,
el já rá si sza bá lya it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 3.  § a) pont ja, az 5. § (4) be kez dé se, a 19.  §, a 23. §
(5) be kez dé se, va la mint a 42.  § 2009. már ci us 1-jén lép ha -
tály ba.

40. § Ha tá lyát vesz ti
a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi

LVIII. tör vény 1.  §-a, 2.  §-ának a), b) és d)–x) pont ja,
3–11.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé se, 12.  §-a (2) be kez dé sé -
nek be ve ze tõ szö ve gé ben a „vagy al ko hol tar tal mú ital”
szö veg rész, 13.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint
14–25/A.  §-a,

b) az Szjtv. 36/A.  §-ának (3) be kez dé se,
c) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

122.  §-ának (12) be kez dé se,

d) a Katv. 2.  §-ának (2) be kez dé se és 22.  §-a,
e) a Hpt. 202.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint

206/A.  §-a,
f) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény

203.  §-ának (2) be kez dé se,
g) az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi

XXVIII. tör vény 24/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , rek -
lá mo zá sa, hir de té se” szö veg rész,

h) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 27.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,

i) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 25. pont ja,
8.  §-át meg elõ zõ al cím, 8. és 9.  §-a.

41. § A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997.
évi LVIII. tör vény 12.  §-a (2) és (3) be kez dé sé nek, 13.  §-a
(1)–(4) be kez dé sé nek és 13/A.  §-ának meg sér té se  miatt a
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el, az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint.

42. § Ha tá lyát vesz ti a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl
 szóló 1997. évi LVIII. tör vény.

43. § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a
Katv. 21.  §-a sze rin ti ti lal mi lis tán sze rep lõ sze mé lye ket a
Katv. e tör vénnyel mó do sí tott 21.  §-a sze rin ti ti lal mi lis tán
to vább kell sze re pel tet ni.

(2) A 6.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az e tör vény ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en a köz vet len üz let szer zõ szerv, il let -
ve az ál ta la az ada tok ke ze lé sé re, át vé te lé re a Katv.-vel
össz hang ban meg bí zott szerv ál tal ke zelt köz vet len üz let -
szer zé si lis tán sze rep lõ ter mé sze tes sze mély érin tet tek ré -
szé re elõ ze tes és ki fe je zett hoz zá já ru lá suk nél kül 2009.
má jus 31-ig le het köz vet len üz let szer zés mód sze ré vel – az
Ektv. sze rin ti elekt ro ni kus hir de tés ki vé te lé vel – rek lá mot
tar tal ma zó kül de ményt kül de ni. Ha az érin tett 2009. má jus 
31-ig nem tett a 6. § (1) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru ló nyi -
lat ko za tot, ada tai köz vet len üz let szer zé si cél ból a továb -
biak ban nem ke zel he tõk, azo kat tö röl ni kell.

(3) A 6.  §-tól el té rõ en, a vál lal ko zás – ha az érin tett sze -
mély kap cso lat tar tás ra szol gá ló elekt ro ni kus le ve le zé si
 címéhez egy áru ér té ke sí té se so rán jog sze rû en ju tott hoz -
zá –, ugyan ez a vál lal ko zás 2009. má jus 31-ig fel hasz nál -
hat ja eze ket az ada to kat sa ját ha son ló áru i nak rek lá mo zá sa 
cél já ból elekt ro ni kus hir de tés kül dé sé re. Ez eset ben biz to -
sí ta ni kell, hogy a rek lám cím zett je az elekt ro ni kus hir de -
tés meg kül dé sét in gye ne sen, kor lá to zás és in do ko lás nél -
kül meg tilt has sa. A meg til tás le he tõ sé gé re egy ér tel mû en
és fel tû nõ mó don fel kell hív ni az érin tett sze mély fi gyel -
mét mind a kap cso lat tar tói ada tok gyûj té se kor, mind a ké -
sõb bi ek ben, az egyes elekt ro ni kus hir de té sek meg kül dé se -
kor.

(4) A köz vet len üz let szer zõ szerv az érin tett sze mély nek 
az e tör vény hatályba lépését kö ve tõ elsõ al ka lom mal tör té -
nõ meg ke re sé se so rán, de leg ké sõbb 2009. má jus 31-ig kö -
te les a köz vet len üz let szer zé si lis tán sze rep lõ érin tett ter -

2008/95. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5821



mé sze tes sze mé lye ket – a 6.  § (7) be kez dé se sze rin ti tar ta -
lom mal – tá jé koz tat ni a pos tai cím zett rek lám kül de mé -
nyek kül dé sé nek a 6.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg til tá sa
le he tõ sé gé rõl.

44. § (1) A 32.  §-t meg elõ zõ al cím és a 32–38.  §, va la -
mint a 40.  § 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) A 41.  § és a 42.  § 2009. már ci us 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) A 43.  § 2009. jú ni us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) E § 2009. jú ni us 2-án ha tá lyát vesz ti.

45. § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/114/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a meg té vesz tõ és össze ha -
son lí tó rek lám ról (ko di fi kált vál to zat) [a 2.  §, a 3.  § d),
g)–i) és r) pont, a 12.  §, a 13. § (1) és (2) bek., a 23.  § (3) és
(6) bek., a 24. § (2) és (3) bek., és a 27–29.  §, va la mint a
30. § (1) és (4) bek.],

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/33/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a tag ál la mok do hány ter mé kek rek -
lá mo zá sá ra és szpon zo rá lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek kö ze lí té sé rõl, az
5. cikk (2) be kez dé se ki vé te lé vel [a 3.  § a) és p) pont, a
19. § (1) és (2) bek., (4) bek. a) és b) pont, a 20.  §, a 23. §
(7) bek. és a 26. § (2) bek.],

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 97/36/EK és a
2007/65/EK irány el vek kel mó do sí tott – 89/552/EGK
irány el ve (1989. ok tó ber 3.) a tag ál la mok au di o vi zu á lis
mé dia szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vo nat ko zó egyes tör vényi, 
ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek össze han -
go lá sá ról, 3e. cikk (1) be kez dés e) pont ja és 15. cikk
[a 18.  § (1) bek.].

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) és (6) be kez dés [a 28. §
(1) bek., a 30. § (3) bek. és a 31. § (1) bek.],

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
[a 31. § (2) bek.],

c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már ci us
17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek
a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való végrehaj -
tásáról  szóló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
[a 31.  § (2) bek.].

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
169/2008. (VI. 28.) Korm.

ren de le te

a be fek te té si vál lal ko zás mû kö dé si koc ká za tá nak
tõ ke kö ve tel mé nyé rõl

A Kor mány a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs -
dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé -
keny sé gek sza bá lya i ról szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény 180. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a be fek te té si vál lal ko zás ra ter -
jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. mû kö dé si koc ká zat: a nem meg fe le lõ vagy rosszul

mû kö dõ bel sõ fo lya ma tok ból, sze mé lyek bõl és rend sze -
rek bõl vagy kül sõ ese mé nyek bõl ere dõ vesz te ség koc ká -
za ta, amely ma gá ba fog lal ja a jog sza bály ban, szer zõ dés -
ben vagy bel sõ sza bály zat ban fog lal tak meg sér té se vagy
nem tel je sí té se miatt le het sé ges vesz te ség koc ká za tát is,

2. Fel ügye let: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te.

2. §

(1) A be fek te té si vál lal ko zás – a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – a mû kö dé si koc ká zat tõ ke kö ve tel -
mé nyét

a) az alap ve tõ mu ta tó mód szer,
b) a szten derd mód szer,
c) a fej lett mé ré si mód szer,
d) az alap ve tõ mu ta tó mód szer és a szten derd mód szer

együt tes,
e) a fej lett mé ré si mód szer és az alap ve tõ mu ta tó mód -

szer együt tes, vagy
f) a fej lett mé ré si mód szer és a szten derd mód szer együt tes

al kal ma zá sá val szá mít ja ki. A b)–f) pont sze rin ti mód szer
a Fel ügye let en ge dé lye alap ján al kal maz ha tó.

(2) Ha a be fek te té si vál lal ko zás nem ren del ke zik a be -
fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, 
va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról
szó ló 2007. évi CXXXVIII. tör vény 5. §-a (1) be kez dé sé -
nek c) és f) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta -
tá si te vé keny ség vég zé sé re en ge déllyel, ak kor a mû kö dé si
koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek össze ge nem le het ke ve -
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