1996. évi LVII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
(kivonat)
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságnak - ideértve a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepét is a VI. fejezetben
szabályozott magatartások kivételével - (a továbbiakban az elızıek együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság
területén tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha törvény eltérıen rendelkezik. E törvény hatálya alá tartozik
továbbá - a II-III. fejezetekben szabályozott magatartások kivételével - a vállalkozás külföldön tanúsított piaci
magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.
(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés (a továbbiakban: EK-Szerzıdés) 81. és 82. Cikkének alkalmazása
során az e cikkek hatálya alá tartozó piaci magatartásra is e törvény eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni akkor, ha
a Szerzıdés 81. és 82. Cikkében foglalt versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: 1/2003/EK rendelet) alapján a Gazdasági Versenyhivatal vagy magyar bíróság eljárásának van helye.

A tisztességtelen verseny tilalma
2. § Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók
törvényes érdekeit sértı vagy veszélyeztetı módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközıen - folytatni.
2/A. § (1) E törvény alkalmazásában fogyasztó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) alapján fogyasztónak minısülı megrendelı, vevı
és felhasználó.
(2) E törvény alkalmazásában üzletfél a fogyasztónak nem minısülı személy.
3. § Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével,
úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetıleg veszélyeztetni.
4. § (1) Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással
közölni vagy nyilvánosságra hozni.
(2) Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minısül az is, ha az üzleti titkot a jogosult
hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelızıen - bizalmi viszonyban vagy üzleti
kapcsolatban álló személy közremőködésével szerezték meg.
(3) E törvény alkalmazásában
a) üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 81. § (2) bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni;
b) bizalmi viszony különösen a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és a tagsági viszony;
c) üzleti kapcsolat az üzletkötést megelızı tájékoztatás, tárgyalás, ajánlattétel akkor is, ha azt nem követi
szerzıdéskötés.
5. § Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolat
felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.
6. § Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes
külsıvel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel elıállítani vagy
forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzıt használni, amelyrıl a versenytársat,
illetıleg annak áruját szokták felismerni.
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7. § Tilos a versenyeztetés - így különösen a versenytárgyalás, a pályáztatás -, az árverés, a tızsdei ügylet
tisztaságát bármilyen módon megsérteni. E tilalmat csak azokra a magatartásokra kell alkalmazni, amelyeket e
törvény más rendelkezése vagy külön törvény nem szabályoz.
[…]

A bíróság versenyfelügyeleti eljárása
86. § (1) A 2-7. §-okban foglalt rendelkezések megsértése miatti eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik.
(2) Az érdekelt a keresetben
a) követelheti a jogsértés megtörténtének megállapítását,
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértı eltiltását a további jogsértéstıl,
c) követelheti, hogy a jogsértı - nyilatkozattal vagy más megfelelı módon - adjon elégtételt, és szükség esetén a
jogsértı részérıl vagy költségén az elégtételnek megfelelı nyilvánosságot biztosítsanak,
d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelızı állapot helyreállítását, továbbá a
jogsértéssel elıállított vagy forgalomba hozott áruk jogsértı jellegétıl való megfosztását, vagy - ha ez nem
lehetséges - megsemmisítését, továbbá az elıállításra szolgáló különleges eszközök megsemmisítését,
e) kártérítést követelhet a polgári jog szabályai szerint, illetve
f)
g) követelheti, hogy a jogsértı szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett áruk elıállításában, forgalmazásában
résztvevıkrıl, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról.
(3) A 4. vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben az érdekelt fél a (2) bekezdésben
foglaltakon túl a keresetben
a) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését,
b) követelheti a kizárólag vagy elsısorban a jogsértésre használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel
érintett áruk lefoglalását, meghatározott személyeknek történı átadását, kereskedelmi forgalomból való
visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését,
c) követelheti továbbá a határozatnak a jogsértı költségére történı nyilvánosságra hozatalát. Nyilvánosságra
hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az Internet útján történı közzétételt.

[…]
88. § (1) A 2-7. §-okba ütközı magatartásra hivatkozással a magatartás tanúsításától számított hat hónapos
elévülési határidın belül indítható per.
(2) Ha a kifogásolt magatartás folyamatos, az elévülés a magatartás abbahagyásakor kezdıdik. Ha a kifogásolt
magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, az elévülés mindaddig
nem kezdıdik meg, amíg a helyzet (állapot) fennáll.
(3) A magatartás tanúsításától számított öt év eltelte után perindításnak helye nincs.
(4) Az e fejezet alapján indított perekre a megyei (fıvárosi) bíróságnak van hatásköre.
(5) A 4. vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben az érdekelt - a polgári jogi igényeken
felül - az ideiglenes intézkedésre vonatkozó feltételekkel kérheti biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági
végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha valószínősítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért
gazdagodás visszatérítése iránti követelésének késıbbi kielégítése veszélyben van; továbbá kérheti a jogsértı fél
kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve bemutatására a fenti biztosítási
intézkedés elrendelése céljából. Az érdekelt - amennyiben a 4. vagy a 6. §-okban foglalt rendelkezéseket
feltételezetten sértı cselekmények folytatásához hozzájárul - a jogsértés abbahagyásának követelése helyett arra is
kérheti a bíróságot, hogy a feltételezett jogsértıt biztosíték adására kötelezze. A biztosíték letételét a bíróság az
érdekelt erre irányuló kérelme hiányában is elrendelheti, feltéve, hogy az érdekelt elıterjesztett kérelmet a jogsértés
abbahagyása iránt, és annak a bíróság nem ad helyt.
(6) Amennyiben a 4. vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben valamelyik fél tényállításait
már elvárható mértékben valószínősítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti
a) a birtokában lévı okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, valamint a szemle lehetıvé tételére;
b) banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetve a birtokában lévı ilyen iratok bemutatására.
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(7) Elızetes bizonyításnak a per megindítása elıtt helye van, amennyiben az érdekelt fél a 4. vagy a 6. §-ba ütközı
magatartás tényét vagy annak veszélyét elvárható mértékben valószínősítette. Az elızetes bizonyítás elrendelésének
kérdésében hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.
(8) A 4., illetve a 6. §-okban foglalt rendelkezések megsértése esetén ideiglenes intézkedés iránti kérelem a
keresetlevél benyújtását megelızıen is elıterjeszthetı, amelyet a megyei bíróság (Fıvárosi Bíróság) nemperes
eljárásban bírál el. Az ideiglenes intézkedés iránti nemperes eljárásra e törvény, valamint a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény általános szabályai - a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel - megfelelıen
irányadók. Ha a kérelmezı a 4. vagy a 6. §-okban foglalt rendelkezések megsértése miatt a pert a (9) bekezdésben
foglaltak szerint megindította, a peres eljárás illetékeként a nemperes eljárásban lerótt illetéken felüli összeget kell
megfizetni.
(9) A bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában soron kívül, legkésıbb az ilyen intézkedés iránti kérelem
elıterjesztésétıl számított tizenöt napon belül határoz. Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott határozat elleni
fellebbezést a másodfokú bíróság soron kívül, legkésıbb a fellebbezés benyújtásától számított tizenöt napon belül
bírálja el.
(10) A bíróság a keresetlevél benyújtását megelızıen elıterjesztett ideiglenes intézkedés - ideértve az (5)
bekezdést is -, illetve az elızetes bizonyítás tárgyában hozott határozatát az ellenfél kérelmére hatályon kívül helyezi,
ha a sértett fél a pert a 4. vagy a 6. §-okban foglalt rendelkezések megsértése miatt az ideiglenes intézkedéssel
érvényesített vagy az elızetes bizonyítás által alátámasztani kívánt követelés tárgyában nem indította meg a
határozat közlésétıl számított tizenöt napon belül. A bíróság az ideiglenes intézkedés, illetve az elızetes bizonyítást
elrendelı határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tárgyában soron kívül, legkésıbb a kérelem
elıterjesztésétıl számított tizenöt napon belül határoz.
(11) Ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, az a rendkívül sürgıs szükség esetének minısül, és erre
figyelemmel az ideiglenes intézkedés - ideértve az (5) bekezdést is - elrendelésének kérdésében az ellenfél
meghallgatása mellızhetı. Ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, vagy ha valószínősíthetı a
bizonyítékok megsemmisítésének kockázata, az sürgıs esetnek minısül, és erre figyelemmel az elızetes bizonyítás
elrendelésének kérdésében az ellenfél meghallgatása mellızhetı. Az ellenfél meghallgatásának mellızésével hozott
határozatot az ellenféllel a foganatosításkor kell közölni. A határozat közlését követıen az ellenfél kérheti a
meghallgatását és az ideiglenes intézkedést, illetve az elızetes bizonyítást elrendelı határozat megváltoztatását vagy
hatályon kívül helyezését.
(12) A bíróság - az (5) bekezdés második és harmadik mondatában foglalt esetet kivéve - az ideiglenes intézkedés,
valamint az elızetes bizonyítás elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. Ha az e bekezdés, illetve az (5) bekezdés
szerinti biztosíték összegébıl való kielégítésre jogosult fél igényét az elızetes bizonyítás tárgyában hozott végzést
hatályon kívül helyezı határozat, az ítélet vagy a pert befejezı egyéb határozat jogerıre emelkedésétıl vagy a per
megszőnésétıl számított három hónapon belül nem érvényesíti, a letevı a biztosíték visszaadását kérheti a
bíróságtól.
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