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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm a megjelenteket, a bizottság állandó vendégeit és a napirendekhez
érkező vendégeket, akik segítenek egy-egy témát feldolgozni. Elnézést kérek önöktől a pár
perces csúszásért, de amint látják, ahogy leesik az eső, Budapest lakosai felveszik
esőkabátként az autót, és innentől kezdve nem lehet közlekedni. Tudom, ez nem jó kifogás, de
mégis csak ez egy egyszerű magyarázata a pár perces késésnek. Alelnök úr is úton van, őt
meg nem várva – majd becsatlakozik az ülés folyamatába -, szeretnénk elkezdeni ezt a mai
bizottsági ülést.

Eredetileg tervezett napirendünkhöz képest már most van egy módosítás, mégpedig
egy napirendnek a megtárgyalására nem kerül sor a mai bizottsági ülés keretében, mert a
tegnapi parlamenti szavazás eredményeképpen, illetve a beadott módosítókat figyelembe véve
nem érkezett olyan, ami a bizottságunk hatáskörébe tartozna. Ebből következően a
kormányhivatalokhoz kötődő napirend tárgyalását a mai bizottsági ülésen nem kell hogy
megtegyük. Ez a vendégeinknek és a bizottsági ülésen részt vevő érdeklődőknek jó hír, mert
ezáltal gyorsabban tudunk olyan érdemi napirendekre rátérni, amely egyébként önöket is
érint.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységéről és a jövőbeli
elképzelésekről, tervekről szóló tájékoztató. Előadók: Pintér István főigazgató, Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság és Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főosztályvezetői

Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
és annak vezetője, Pintér István főigazgató úrnak a szíves vendéglátást. A bizottság a
kihelyezett ülés keretében a munkaterv alapján számba vette azt, hogy nemcsak a
háttérintézményekhez, hanem egy-egy ügy kapcsán akár az érintettekhez is el fog látogatni.
Ennek az üléssornak az elején természetesen a Fogyasztóvédelmi Hatóság áll, hiszen a
legfontosabb kormányzati háttérintézményként szeretnénk a munkájukat megismerni, és -
mintegy a kellemest a hasznossal összekötve – a bizottsági ülés keretében ezt a tájékozódást
és egy-egy témának a feldolgozását megtenni.

Ezért az első napirend keretében nekik van feladatuk, munkájuk. Úgy beszéltük meg,
hogy a főigazgató úr adna egy tájékoztatót a Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységéről, a
jövőbeni elképzeléseiről, terveiről, ehhez kapcsolódva lenne egy konzultációs lehetőség, majd
a második napirend keretében az energiaszolgáltatók által kiállított számlákkal kapcsolatos
fogyasztóvédelmi kérdések, lakossági panaszok, illetve tapasztalatok megvitatására kerülne
sor.

Ezután, utolsó napirendi pontként lehetőség teremtődött - és ez már fakultatív napirend
keretében történik, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumainak a megtekintésére.
Jelzem, ez fakultatív napirend, ez a bizottsági ülésünk keretében, de már nem a hivatalos
bizottsági ülés részeként fog megtörténni. Ezt csak azért szeretném jelezni, hogyha a
képviselő kollégák közül bárkinek a parlamenti munkából adódóan van kötelezettsége, akkor
nyilvánvalóan ez már az a rész, ahol tudomásul vesszük, hogyha elköszönnek a bizottsági
üléstől.

Mindezek figyelembevételével szeretném mondani, hogy a bizottság határozatképes.
Aki egyetért a napirendekkel – vendégeink kedvéért mondom, ez egy hivatalos, formális ülése
a Magyar Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságának -, kérem, az kézfelemeléssel szavazza
meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Szeretném mintegy jelezni, hogy pár perc múlva, 10-15 percre átadnám az
ülésvezetést Horváth Zsolt képviselő úrnak, merthogy én egy kötelezettséget tettem a Kossuth
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Rádiónak: egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó műsorban, egy pár perces bejátszás erejéig a
parlamenti Fogyasztóvédelmi bizottság elnökeként pár dolgot kell elmondanom. Elnézést
kérek, de nem tudták a kollégák ezt máshogy megoldani, én meg köszönöm a képviselő

úrnak, hogy addig vállalja az ülésvezetést.
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Az első napirend keretében szeretném akkor

megadni a szót Pintér István főigazgató úrnak, kérem, hogy a bevezető előadását tartsa meg,
azt követően pedig egy konzultációt fogunk erről lefolytatni. Köszönöm szépen. Főigazgató
úr, öné a szó!

Pintér István szóbeli tájékoztatója

PINTÉR ISTVÁN főigazgató (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): (A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai előadásukhoz kivetítőt használnak.)

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel és szeretetettel köszöntöm a bizottság
tagjait. Az első egy óra hosszában négy előadó lenne, felvázolnánk az eddig elért
eredményeket, a jövőbeni célokat, hatósági, jogi munkánkat mutatnánk be, a piacfelügyeleti
tevékenységbe, valamint a nemzetközi kapcsolatokba nyerhetnek betekintést.

A sajtóban elhangzott, hogy több hatóság megkezdte a felkészülést az Európai Unió
soros elnökségére. Itt szeretném bejelenteni, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
befejezte. A soros elnökségre felkészültünk, és ennek alapján szeretném megtartani ezt az
előadást, ami bizonyára érdekelni fogja önöket.

A jelenlegi munkaszervezeti felépítést tekintve december 31-éig még a regionális
felügyelőségek működnek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági égisze alatt a megyei
kirendeltségeken. Hét régióból épült fel a rendszer, és ez alá tartoztak a megyei
kirendeltségek.

Ami a jövőt illeti, és ami január 1-jétől várható, a megyei igazgatóságon lesznek a
megyei felügyelőségek, a szakmai irányítás a Nemzetgazdasági Minisztérium alatt marad, és a
kormányhivatalokhoz lesznek beintegrálva a megyei felügyelőségek. E tekintetben
elmondható egyfajta racionalitás, hiszen közelebb kerülünk a fogyasztókhoz a megyei
felügyelőségek révén, és nem beszélve arról, hogy a racionálisabb átszervezés vezetői szintek
csökkenését is eredményezi. Ennek eredményeképpen készítettünk egy új szervezési és
működési ábrát.

Ami nagyon fontos a területen, hogy külön prioritást szentelünk a nemzetközi, illetve
civil kapcsolatok főosztályának. Ez egyrészt a soros elnökség, másrészt viszont az Európai
Fogyasztói Központ tekintetében is kiemelt feladat és természetesen a civil kapcsolatok
tekintetében is. Ha lehet azt mondani, mivel megyei felügyelőségek vannak, és egy erős
szakmai irányítást szeretnénk megvalósítani, a szakmát rangjára emeltük.

Ami korábban nem volt, piacfelügyeleti főosztályt hoztunk létre; természetesen a
termékbiztonság, a veszélyes termékek ellenőrzése tekintetében ezt meg kellett lépnünk, ez
alatt egy műszaki osztályt, illetve egy könnyűipari és vegyipari osztályt hoztunk létre.

Szintén új a szervezeti ábrában a szolgáltatás ellenőrzési főosztály. Ezen belül egy
fogyasztóvédelmi osztály és ugyanúgy napjainkban is egyre fontosabb feladatként a
közszolgáltatás ellenőrzési osztályt is létrehoztuk.

Augusztus 1-jétől felálltak minden megyeszékhelyen a hatósági tanácsadó irodák.
Ezzel már megkezdtük a felkészülést a megyei átállásra. Ez azt jelenti, hogy míg korábban 2-
3 napban nyílt lehetőség a vállalkozói, illetve a fogyasztói oldal számára, hogy megkeressék a
hatóságot a hét minden munkanapján – egyébként a honlapunkon megtalálható: mely
megyében, mely időpontban, milyen intézők várják a panaszosok jelentkezését - és úgy
alakítottuk ki a határ menti irodákat, hogy ott a határ menti megyékben lehetőleg a határ
menti országok nyelvét beszélő ügyintézők kerültek alkalmazásra.
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Fokozatosan megkezdtük az új jogalkalmazási politikát. Ez azt jelenti, hogy a mi
célunk elsősorban az, hogy olyan jogsértések esetén, amelyek kisebb fajsúlyúak és elsősorban
abból erednek, főleg a kis- és középvállalkozások tekintetében a jogszabály nem ismeretéből,
egyfajta figyelmeztetéssel éljünk, mert a mi célunk az, hogy a jogsértések ismételtségét
elkerüljük; minden olyan egyéb esetben, ahol szándékosság, súlyosság és ismételtség lép fel,
természetesen a hatósági szigor eszközével fogunk élni.

Ugye ismert – a múlt heti bizottsági ülésen is elhangzott -, hogy 2011. január 1-jétől az
Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság égisze alatt fog működni.
E tekintetben benyújtottuk Brüsszelnek a pályázatot, úgyhogy erre a feladatra is felkészültünk
- természetesen ez egy újabb feladatot és kihívást jelent a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
számára.

Együttműködési megállapodások. Korábban még két országgal rendelkeztünk júniusig
határ menti együttműködési megállapodással, és ugye ez a határ menti panaszügyintézés
tekintetében is nagyon fontos. Jelenleg négy országgal van együttműködési megállapodásunk
és még hárommal év végéig megkötjük annál is inkább, mert az Európai Fogyasztói Központ
tekintetében nagy szükség lesz a határ menti országok segítségnyújtására is.

A társhatóságokkal való együttműködés. Meggyőződésünk az, hogy a fogyasztók
egészségének, biztonságának érdekében fontos volt az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal megkötni azt az együttműködési megállapodást, ami korábban nem létezett,
és terveink szerint a héten, illetve a jövő héten szintén megkötjük a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletével is. Érkeztek olyan kérdések is, hogy természetesen a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatallal is igen, a társhatóságokkal való együttműködésre is helyezzük a
hangsúlyt és valamennyi munkához kapcsolódó társhatóságokkal meg fogjuk kötni rövid időn
belül az együttműködési megállapodást.

A szakmai, illetve érdekképviseletekkel való együttműködés. Bár megyei szinten
működtek, nem volt írásba foglalva, meggyőződésünk az, hogy ahhoz, hogy egy jogkövető

vállalkozási magatartásformát elérjünk, ugyanúgy kell a vállalkozói oldalt is tájékoztatni a
jogszabályokról, a jogszabály-módosításokról.

A KISOSZ-szal kötöttük meg országos szinten egyelőre ezt az együttműködési
megállapodást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával ez folyamatban van, és
természetesen minden nagyobb érdekképviseleti szervezettel szeretnénk megkötni, tehát
említhetem akár itt a VOSZ-t, mert mindenféleképpen ahhoz, hogy a fogyasztóvédelem
alapvető célját érvényesíteni tudjuk, ami nem más, mint a piaci egyensúly létrehozása a piac
két szereplője között, nemcsak a fogyasztókat, hanem a vállalkozókat is tájékoztatnunk kell.

Befejeződött a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az úgynevezett
megyelátogatása; az összes megyébe ellátogattunk, ahol találkoztunk civil, illetve
érdekképviseleti szervezetek vezetőivel, illetve a hatósági kollegákkal is. Benyújtottuk a
minisztérium szakmai főosztályának egy részét, minden szakmai elképzelést, illetve
jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat, elképzeléseket, amelyeket a megyejárás
tekintetében tudtunk összegezni és egyelőre meg tudtuk vizsgálni, hogy az mennyire pro
kompatibilis; tehát e tekintetben még folynak a feldolgozási munkafolyamatok.

A jövőről szeretnék egy-két gondolatot. A pozitív lista, illetve a fogyasztóbarát
embléma. Az első, azt lehet mondani, hogy előszobája lenne a fogyasztóbarát emblémának, és
meggyőződésünk az, hogy ha bizonyos tekintetben a hatósági szigor, illetve szankció nem
megfelelő, illetve nem elég visszatartó erejű, akkor meg kell teremteni a pozitív dolgokat is.
Hiszen, mint említettem, a pozitív dolgokért való küzdelem mindig előremutatóbb, mint a
negatív dolgoktól való félelem. A pozitív listát már 2011-től szeretnénk bevezetni, e
tekintetben tárgyalásokat folytattunk a megyei békéltető testületek elnökeivel is és
természetesen az érdekképviseleti szervezetekkel is.
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A fogyasztóbarát embléma, ez komolyabb kihívást jelent. Ezzel már foglalkoztak
többen, erre vannak határon átnyúló pályázatok is, itt egyfajta plusz, amit nyújtani kell a
vállalkozásoknak, hogy ezt a fogyasztóbarát emblémát megérdemeljék. Erre kialakítottunk
egy munkacsoportot és azt gondolom, hogy ezt egy-két éven belül be tudjuk vezetni.

Jogszabály-módosítások előkészítése. Ez azért is fontos, és itt visszakanyarodunk a
megyejáráshoz, hiszen, ha jól tudom, elnök úr tudja, a fogyasztóvédelmi törvényt november
10-én már tárgyalja a parlament. Meggyőződésünk az – és akkor nem venném el a
főosztályvezető asszonytól a szót, a jobb dolgokról beszélve -, hogy e tekintetben, illetve az
ágazati jogszabályok tekintetében is szükség van a szakmának jogszabály-módosításokra.

Akkreditált képzés beindítása. Jelenleg azt lehet mondani, hogy több felsőoktatási
intézmény foglalkozik akkreditált képzéssel. Mindenféleképpen szeretnénk egy olyan palettát
nyújtani, hogy egyrészt a vállalkozások számára egy többmodulos képzést elindítani, ezt lehet
távoktatással, lehet bármilyen formában megvalósítani, ami alapján, ha úgy tetszik, és ha
elkövetnek kisebb jogsértéseket, akkor ott lehetne úgy szankcionálni, hogy kötelezően
előírjuk a számukra, hogy ezen az akkreditált képzésen részt vegyen. Tehát meggyőződésünk,
hogy ez is a tudatformálás és a pozitivitás irányába hat. Ugyanakkor dolgozunk a Master
képzésen is, egy fogyasztóvédelmi Master képzést szeretnénk elindítani négy éven belül.

Röviden ennyit szerettem volna. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket és akkor
Czuppon Rita főosztályvezető asszonynak átadnám a szót, aki fogyasztóvédelmi, illetve a
piacfelügyelettel kapcsolatban mondana egy-két gondolatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a főosztályvezető asszonyé a prezentációs
lehetőség. Szeretném megkérdezni, hogy hátul jól hallható, ami itt elhangzik? Nem nagyon.
Kérem szépen akkor, hogy erősítsünk rá a hangra egy picit, hogy mindenki nyomon
követhesse. Illetve főigazgató úrral már váltottunk szót, hogy ezek az előadások a bizottság
számára elérhetők lesznek, és mi akkor majd nyilvánossá tudjuk tenni a meghívott vendégeink
és a részvevők számára is.

(Az elnöklés átadása Szabó Zsolt alelnök úrnak)

Czuppon Rita szóbeli előadása

CZUPPON RITA (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Szeretettel köszöntök
mindenkit. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi
főosztályának vezetője vagyok.

Pár szót mondanék magamról: tíz éve állok a fogyasztóvédelem szolgálatában, hiszen
2000-ben kezdtem a Veszprém Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatalnál mint fogyasztóvédelmi
ellenőr, 2003-ban kerültem fel ide a központba. Itt is ügyintézőként kezdtem, és igazából
2010 júniusától vezetem a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi főosztályt.

Engedjék meg, hogy a főosztályunk tevékenységét bemutassam pár szóval. A szakmai
irányítását a regionális felügyelőségeknek, ezen belül a megyei kirendeltségeknek a
piacfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi főosztály látja el, ami jelenleg még, november 1-jéig
két osztályból áll: a piacfelügyeleti osztályból és a fogyasztóvédelmi főosztályból.

A piacfelügyeleti osztály fő tevékenységei közé tartozik az országos témavizsgálatok
előkészítése, levezénylése. Ebben az évben 18 témavizsgálat volt 22 témában. Ezeknek a
piacfelügyeleti témavizsgálatoknak a célja a veszélyes, nem biztonságos, illetve nem
megfelelő minőségű termékek kiszűrése és esetlegesen, amennyiben szükséges, letiltása,
forgalomból való kivonása. Mindezek mellett természetesen vizsgálják azt is, hogy a
forgalmazási körülményeknek is megfeleljenek ezek a termékek, illetve a kereskedők eleget
tegyenek az előírásoknak.

Minden témavizsgálatban külön feladat a KPIR-ben és a RAPEX-ben már letiltott
termékek felkutatása, hogy még megtalálhatók-e a kereskedelmi forgalomban. A másik ilyen
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fontos feladat a termékbevizsgálás, ami a fogyasztói reklamációkhoz kapcsolódik. Igazából,
amikor a fogyasztónak nem megfelelően intézik a jótállással kapcsolatos reklamációját, akkor
van lehetősége beküldeni a termékét. Ebben az évben közel 300 termék bevizsgálására került
sor, amelyeknek több, mint a felét a bőripari termékek tették ki. Ez elsősorban lábbeli. Ezen
kívül vannak még textilipari termékek, például farmerek, ingek és műszaki termékek. A
műszaki termékeknél vizsgálatot, igazából humánerőforrás hiányában, csak az első félévben
végeztünk. Ilyen volt a mobiltelefonok és televíziók bevizsgálása, de szeretnénk folytatni
később is, illetve visszatérni, hogy legyen lehetőség bevizsgáltatni a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a műszaki termékeket is.

Sajnálatos módon az általunk készített szakvélemények nem kötelező erejűek, azt
szeretnénk elérni, hogy azok legyenek a későbbiek folyamán. Szintén feladatunk a szakmai
állásfoglalások készítése. Nagyon sok esetben vállalkozók, fogyasztók, gyártók keresik meg a
hatóságunkat különböző állásfoglalásokkal. A fogyasztók elsősorban azzal, hogy hogyan
tudják elintézni a panaszukat, a gyártók, hogy milyen előírások vonatkoznak a termékére,
hogyan tudják ezt bevezetni, egyáltalán hogyan tudják elindítani azt, hogy kereskedelmi
forgalomba kerülhessenek. A forgalmazók pedig forgalmazási előírásokkal kapcsolatban
keresik meg a hatóságunkat.

A következő feladatunk a szakmai tájékoztatások. Ezeket cikkek formájában szoktuk
megtenni, valamint konferenciákat szervezünk, akár mi, akár pedig a szakmai szervezetek
megrendezett konferenciákon veszünk részt, és előadásokat tartunk. Oktatásokat is szoktunk
tartani vállalkozások részére.

A következő nagy feladat, amit a hatósági és jogi főosztállyal egyetemben végzünk, a
jogszabályok véleményezése. A jogszabályokat mi szakmai oldalról nézzük meg, és úgy
adunk iránymutatást, illetve fogalmazzuk meg véleményünket a hatósági, jogi főosztály
számára, hogy ők el tudják készíteni a módosítási javaslatokat.

A társhatóságokkal való együttműködés nagyon fontos. A piacfelügyeleti főosztállyal,
az építési felügyeleti hatósággal van egy szoros együttműködés. Jelenleg zárult le egy építési
termékekkel kapcsolatos vizsgálat, amelyben volt több, építési hatósági felügyelettel közösen
lefolytatott ellenőrzés.

Szintén fontos az együttműködés a vámosokkal, itt elsősorban a RAPEX- és a KPIR-
rendszer kapcsán a letiltott termékekkel kapcsolatban, valamint az Országos
Katasztrófavédelmi Főhatósággal. Ide tartozik a KPIR-rendszer üzemeltetése. A KPIR-
rendszerben azok a termékek találhatók meg, amelyeket hatóságok laboratóriuma vizsgált be,
és veszélyesnek ítélt, tehát letiltása következett be ezeknek a termékeknek.

A továbbiakban a piacfelügyeleti témavizsgálatokkal kapcsolatban mondanék néhány
adatot. Mint már említettem, 18 témavizsgálat lesz ebben az évben, amelyből 12 zárult le.
Ezek során körülbelül közel háromezer egységben történt a kereskedelmi feltételek vizsgálata
és több, mint 430 ezer terméket érintett a lezárult 12 termékvizsgálat. Ebből 462 termék került
a laboratóriumainkba, amelynek 35 százaléka, azaz 163 termék került letiltásra.

A laborvizsgálatok során elmondhatnánk, hogy a csecsemő-kisgyermek ruházati
termékekkel kapcsolatban 100 százalékos volt a kifogásolás. Ezek elsősorban a húzózsinórok,
a flitterek, gyöngyök és a színezékkel, illetve nyersanyag-összetétellel kapcsolatos vizsgálatok
voltak. Szintén magas volt a kifogásolási arány a gyermekeknek szánt sporteszköznek
minősülő rollernél és gördeszkánál. Itt közel 90 százalékos volt, és 50 százalék fölött volt még
a hűtő- és szélvédőmosó folyadékok kifogásolási aránya. A KPIR-rendszerben a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság által letiltott termékek ebben az évben: 170 darab könnyűipari
termék és 75 darab műszaki termék. A könnyűipari termékeken belül legnagyobb részt a
gyermekruházatnál voltak panaszok. Mint már említettem, a témavizsgálatban is 100
százalékos kifogásolási aránya volt ezeknek a termékeknek, tehát 110 darab gyermekruházati
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termék került fel a KPIR-listába. Szintén jelentős mennyiséget képviseltek még a
gyermekjátékok, a rollerek, gördeszkák.

Áttérnék a fogyasztóvédelmi főosztály főbb tevékenységeire. Mint ahogy a
piacvédelmi főosztálynál említettem, első és legfontosabb tevékenységünk a témavizsgálatok
előkészítése és levezénylése. Ebben az évben 14 fogyasztóvédelmi témavizsgálat volt, amiből
8 zárult le. Ezen vizsgálatok elsődleges célja a fogyasztók vagyoni érdekeinek, illetve az őket
megillető jogok érvényesülésének vizsgálata. Kiemelt ebből a szempontból az átfogó
árfeltüntetési és áralkalmazási vizsgálat, a közüzemi szolgáltatók számlázásával kapcsolatos
panaszok vizsgálata, az üzleten kívüli, illetve a távollévők között kötött szerződések
jogszerűsége, ide tartozik az e-kereskedelmi tevékenység és a termékbemutató, valamint a
gazdasági reklámtevékenység vizsgálata. Ezen belül is még kiemelt szerepet kapott a dohány,
alkohol, illetve a szexuális termékek reklámozásának, illetve forgalmazásának a vizsgálata.

Szintén nagyon jelentős a vizsgálatunk a szavatossággal, jótállással kapcsolatos
fogyasztói kifogások terén, illetve a vásárlók könyvében tett bejegyzések vizsgálata, valamint
az élelmiszerek megtévesztő jelölésének és címkézésének vizsgálata tárgyában.

A szakmai állásfoglalások ugyanúgy megtalálhatók a fogyasztóvédelmi tevékenységek
területén, illetve a szakmai előadások tartása, mint a piacfelügyeletnél.

A szakmai egyeztetések a társhatóságokkal, illetve az együttműködés a
piacfelügyeletnél. Elsősorban kiemelném a Magyar Energia Hivatalt, amelyikkel nagyon jó
együttműködésünk van; szintén kiemelném a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot,
valamint a Gazdasági Versenyhivatalt.

A fogyasztóvédelmi osztály tevékenységében újként jelenik meg a szakbizottságokban
való részvétel. Összesen 18 élelmiszerrel kapcsolatos szakbizottság munkájában veszünk
részt, ezen belül 13, ami magyar élelmiszerkönyvi szakbizottságnak minősül. Itt elsősorban
megemlíteném a tej, tejtermékek szakbizottságot, a húsipari szakbizottságot, a sör, a
tartósítóipari szakbizottságot és van 5 egyéb munkabizottság, amely EU-s. Itt is megjelenik a
jogszabályok véleményezése, amit szintén a hatósági és jogi főosztállyal együttműködve
végez a főosztály, valamint a közüzemi szolgáltatók üzletszabályzatainak a véleményezése.

A fogyasztóvédelmi témavizsgálatokkal kapcsolatos adatok, mint lezárult ügyek: 7
lefolytatott ellenőrzés, több mint 17 ezer ellenőrzést végeztünk ebben az évben és ezeknek
körülbelül 23 százaléka, majdnem 4 ezer esett kifogás alá.

A legnagyobb problémát az e-kereskedelemmel kapcsolatos vizsgálat kapcsán
tapasztaltunk, amelyek kapcsán 99 százalékos volt a kifogásolási arány. Szintén magasnak
említhető a probiotikus étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése,
ahol a termékek 83 százaléka nem felelt meg a forgalomba hozatali feltételeknek.

Magas volt még a kifogásolási arány az árvizsgálattal kapcsolatban, amelyből
megállapítható, hogy bár folyamatosan évek óta visszatérően ellenőrizzük az árak
feltüntetését, illetve az áralkalmazást, és mégis a kereskedők még nem megfelelően
alkalmazzák az előírásokat.

Jelentős még a kifogásolás a dohány, alkohol és szexuális termékek értékesítésével és
reklámozásával kapcsolatban, ahol 44 százalékot mutatott az eredmény és a fogyasztóvédelmi
vizsgálatokhoz kapcsolódóan összesen 120 élelmiszer bevizsgálására, illetve cigaretta
laboratóriumi vizsgálatára került sor, amelyek közül 42 darab termék bizonyult
kifogásolhatónak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

PINTÉR ISTVÁN főigazgató (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): És akkor Dr.
Némethné Dr. Nagy Andrea hatósági és jogi főosztályvezető előadása.

ELNÖK: Parancsoljon!
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Dr. Némethné dr. Nagy Andrea előadása

DR. NÉMETHNÉ DR. NAGY ANDREA (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság):
Tisztelettel köszöntök mindenkit, megpróbálok olyan hangerővel beszélni, hogy hátul is
hallható legyen, nem tudom, hogy sikerül-e.

Némethné Nagy Andreának hívnak, 2003-ban jöttem dolgozni az akkori NFH
jogelődjéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez - a jogi szakvizsga letételét követően -
és 2004-től 2006-ig a szolgáltatás ellenőrzési osztályt vezettem. 2009-ben tértem vissza a
szülési szabadságról és jelenleg az a megtiszteltetés ért, hogy a hatósági és a jogi főosztályt és
az annak keretén belül működő három osztálynak a munkáját koordinálhatom és vezetem.
Három kollegám segítségével tesszük ezt, és ha sikerül elindítani a slide-okat - itt látható a
szervezeti egységeknek az összefoglalója -, a hatósági osztály, a jogi osztály és az UCP és a
közérdekű keresetek osztálya, ebből a három egységből áll össze jelenleg a hatósági és jogi
főosztály.

A hatósági osztály kapcsán rögtön azzal kezdeném, ugye itt folyamatban lévő,
másodfokon folyamatban lévő, illetve bírósági felülvizsgálati szakaszban lévő ügyekről van
szó, amelyekről értelemszerűen jogellenes lenne bármit is mondani. A jogi osztály és az UCP,
illetve közérdekű keresetek osztályáról és az ott folyó munkáról azonban a következő pár
témakörről beszámolnék. Tény viszont – és ez az előző slide-hoz kapcsolódik -, hogy lássák,
hogy körülbelül mettől-meddig tart a munkánk, tegnap fél 5-kor 229 ügyet, 302 rendkívüli
ügyet számoltunk össze, 1800 UCP adatlapot töltöttünk ki már ebben az évben és most
folyamatban van 210 UCP adatlapnak a jóváhagyása, tehát ez az az ügyteher, amivel nap,
mint nap dolgozunk.

A hatásköreinket illetően pedig – még mielőtt rátérnék az egyes konkrétabb
tevékenységünkre - annyit szeretnék megosztani önökkel, bár meglehetősen régi, 1975-ös
Magna Charta-ja a fogyasztóknak, amely felsorolja azt az öt alapjogot, amely lényegében
fókuszpontjait képezik a hatásköreinket megállapító jogszabályoknak.

A hatásköreinkről pedig, hogy adatokkal szolgáljak. Talán érdekesség, hogy 24
törvény, 37 kormányrendelet és 53 miniszteri rendelet az, ami jelen pillanatban hatásköröket
állapít meg az NFH számára. Természetesen a kódexünk: a fogyasztóvédelmi törvény és a
225/ 2007-es kormányrendelet. A fogyasztóvédelmi törvénnyel kapcsolatosan egyébként
mintegy két héttel ezelőtt tettük le a módosító javaslatainkat, és folyamatban van nagyon sok
egyéb jogszabály véleményezése és módosítása, amire a piacfelügyeleti főosztályvezető
asszony utalt. Itt szorosan közre-, illetve együttműködik a szakma és a jog. Na most, a jogi
osztály – hatóságiról mondtam, hogy ott a folyamatban lévő ügyeknek az intézése történik –,
a jogi osztály viszont nemcsak jogszabályokat véleményez és módosításokra tesz javaslatot
karöltve a szakmai osztállyal, hanem itt is segítséget nyújtunk a beérkező állásfoglalások
megválaszolásában, természetesen szem előtt tartva azt a határozatot, amely kimondta, hogy
nem adhatunk ki kötelező jogi erővel bíró jogértelmezést, illetve állásfoglalást.

Az egységes vizsgálati programok, amelyek ugye országos szinten zajlanak, rengeteg
munkával járnak. Már maga a megindítás, a lefolytatás és utána jön a másodfokú munka, itt is
meglehetősen sok szegmensben jelen van a hatósági és jogi főosztály. És a jogszabály
véleményezésekre visszatérve viszont úgy gondolom, hogy kettő, vagy három mondatot
szólnék a fogyasztó fogalmáról. Bizonyára mindannyiunk számára ismeretes, hogy a polgári
törvénykönyv és a jelenleg hatályos fogyasztóvédelmi törvény által definiált fogyasztói
fogalom, amivel nap, mint nap dolgozunk, nincs igazából összefésülve. Egészen konkrétan
arról van szó, hogy a Ptk. 65. § e) pontja úgy szól, ahogyan itt olvasható, személyeket
megjelölve. Személyek alatt értve a Ptk. rendszerében nemcsak a természetes, hanem a jogi
személyeket is, addig a fogyasztóvédelmi törvény idézett szakasza teljesen máshogyan
fogalmaz, természetes személyre korlátozza. Ez az egyik problémakör.
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A másik a szavak, és szokták mondani, hogy a jogban az „és” és a „vagy” szó is óriási
jelentőséggel bír, itt ez is igaz. A Ptk. „vagy” kötőszóval köti össze a gazdasági vagy szakmai
tevékenységet, az Egtv. az „és”-t használja. Természetesen felhívtuk a jogalkotó figyelmét
többek között arra is, hogy a fogyasztó fogalmat is valamilyen irányba rendezni kellene.
Függetlenül attól, hogy mikor lesz új Ptk., számunkra azért nagyon lényeges definícióról van
szó. A jogszabály-véleményezésekhez még tartozna logikailag egy szám, nevezetesen
miszerint is a polgári törvénykönyvnek a kötelmi általános tanok részére vonatkozó
rendelkezései nagyon sok esetben – a tapasztalatok szerint – nem jelennek meg a
hatásköreinket biztosító és kimondó jogszabályok szintjén. Természetesen a professzionális
jogalkalmazó ismeri a Ptk. kötelmi általános tanokat is. Mindazonáltal a vállalkozások és a
fogyasztók nem gondolom, hogy elvárás szintjén bombázhatóak lennének azzal, hogy
mondjuk az elévülések vagy a szerződések létrejöttére vagy megszűnésére vonatkozó Ptk.-s
előírásokat kívülről ismerjék. A problémánk tehát az, hogy mindenképpen a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban lévő előírásokat kell hogy megfogalmazzanak az egyéb,
fogyasztóvédelmi előírásokat előíró jogszabályok is.

Teljesen egyszerűen azért, mert jogdogmatikailag ellenkező esetben nemcsak
összeütközik a polgári törvénykönyv egy lentebb álló jogszabállyal, hanem azért is, mert
jogalkalmazási problémák fognak felmerülni. A jogszabályi véleményezésekre több időt is
szánnék, de nagyon kifutunk az időből.

A közérdekű keresetek osztályáról mondanék pár adatot. A 2008. évi Fttv. a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Ennek a törvénynek az égisze alá tartozó
jogsértések esetében járunk ugye el, és ami új elem, mert eddig nem volt, hogy ez a külön
osztály került felállításra a közérdekű keresetek megindítására, illetőleg az általános
szerződési feltételek vizsgálatára. Na most az általános szerződési feltételeket alapszinten
szintén a Ptk. szabályozza, van a 18/1999-es kormányrendelet, ami a fekete és szürke listában
felsorolja, hogy mely esetekben tekinthetőek tisztességtelennek. Ugye a tisztességtelenségi
kategória arról szól, hogy a fogyasztó számára egyoldalúan hátrányosan és jogellenesen
tartalmaz kikötéseket az adott szerződéses rendelkezés. És ebben az esetben kettős a
jogalapunk, illetve a tisztességtelenség esetén a Ptk. 5. §-a alapján indíthatunk közérdekű
keresetet, amennyiben pedig a fogyasztók széles körét érintő, jelentős hátrányt okozó
jogellenes magatartásról van szó, akkor az Egtv. 39. §-a az a jogalap, amit a petítumunkban
rögzítünk, és erre hivatkozással kérhetjük a bíróságtól a fellépést.

És itt rögtön bele is futottunk a perrendtartás jelenlegi állapotába, nemcsak az
alsóbbrendű jogszabályokkal, hanem adott esetben a Pp.-vel is komoly küzdelmeink vannak,
tekintettel arra, hogy nem tartalmaz az általános rendelkezésektől eltérő iránymutatást, ami azt
jelenti, hogy maga a bírói gárda is sok esetben küzd. A Pp. 123. §-a szerinti panaszadásra és
megállapításra irányuló kereseti kérelemről, ahány perünk volt eddig, annyiféle döntés volt,
ahol tudtunk marasztalást kértünk, de a legtöbb esetben csak megállapítás iránt terjesztettünk
elő kérelmet.

Tekintettel arra, hogy nagyon előrehaladt az idő, megköszönném a figyelmüket.

PINTÉR ISTVÁN (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm szépen
főosztályvezető asszonynak. Dr. Kriesch Attilát kérem fel, a nemzetközi és civil kapcsolatok
főosztályvezetőjét.

Dr. Kriesch Attila el őadása

DR. KRIESCH ATTILA (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Tisztelettel
köszöntöm önöket. Pár gondolatot szeretnék mondani a hatóság nemzetközi stratégiájáról, a
hatóság által végzett nemzetközi tevékenységekről. Azt tudjuk, hogy az európai uniós
tagságunk rengeteg kötelezettséggel jár, és ezeket szeretném bemutatni önöknek.
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Amit főigazgató úr is említett, nagyon fontos a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
uniós stratégiájában, hogy a határ menti országokkal jó kapcsolatot építsünk ki. Ezt indokolja
a közös múltunk, a hasonló szervezetrendszer, a hasonló fogyasztóvédelmi problémák is.

Nagyon gyakori, hogy magyar vállalkozások határ menti országokba települnek át
abban a hiszemben, hogy elkerülhetik a hatósági felelősségre vonást, de mint később látható,
ez nem megalapozott reményük.

Szintén fontos, hogy 2011. január 1-jétől az Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében fog működni. Erről is fogok szólni.

Fontos feladata a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, hogy a nemzetközi
együttműködések tekintetében - legyen ez közigazgatási szintű vagy egyszerű informális
nemzetközi együttműködés - továbbra is magas szinten képviselje a magyar fogyasztók
érdekeit.

Ugyanúgy fontos, hogy a meglévő együttműködéseken kívül informális
fogyasztóvédelmi kapcsolatainkat fenntartsuk és bővítsük. Amint erről már volt szó, a korábbi
években három határ menti országgal került együttműködési megállapodás megkötésre. Ez az
új stratégia keretében még ebben az évben, novemberben lezárul valamennyi országgal. A
héten megkötjük a Szerb Köztársasággal, azt követően Szlovéniával és Horvátországgal is az
együttműködési megállapodásokat. Egyrészt azért is fontos, mert közvetlenebb, személyes
kapcsolat tud létrejönni a hatóságok munkatársai között, és bármilyen kérdés esetén
közvetlenül meg tudjuk keresni őket. Tudni fogják, hogy kik vagyunk, ismerjük egymás
rendszerét és hatékonyabb lesz így a munkánk, ebben biztos vagyok.

Létezik a visegrádi országok között egy négyoldalú együttműködés, ez még 2007-ben
köttetett, ez tartamilag nem lett megkötve, azóta is fontos célunk, hogy tartalommal, szakmai
munkával töltsük meg ezt az együttműködést. Szintén, amennyiben lehetőségünk lesz erre,
uniós pályázati források esetén a fogyasztóbarát emblémát és pozitív listát a határon átnyúló
kapcsolatokban is szeretnénk megvalósítani.

Az Európai Fogyasztói Központról annyit mondanék el, hogy a pályázat jelenleg
értékelés alatt áll, várhatóan novemberben kerül megkötésre a támogatási szerződés.

Kicsit bővebben szeretnék szót ejteni a szakmai együttműködésekről, ami az Európai
Unió keretében történik. Már volt szó a veszélyes termékek gyorsriasztási eredményéről a
piacvédelmi tevékenység keretében. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mint
kapcsolattartó és egyben koordinátor is a társhatóságok közötti munkában, kiemelt
tevékenységet végez. Nincs statisztika, de a számok azt mutatják, hogy az elmúlt években
Magyarország – és itt elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - az első hat
legaktívabb ország között volt, ez azt jelenti, hogy hazánkban nagyon sok veszélyes terméket
találtunk meg, ami egyben a piacfelügyeleti munka színvonalát is mutatta, de sajnos azt is,
hogy nagyon sok veszélyes termék van kereskedelmi forgalomban.

Hasonlóan a RAPEX-rendszerhez, ide tartozik az is, amikor egy más tagállam által
jelzett veszélyes terméket a magyar termelők, a magyar kollégák találnak meg a magyar
forgalomban. Itt leggyakrabban játékokról van szó, ruházati termékekről vagy villamossági
cikkekről. Fontos szakmai piacfelügyeleti tevékenység a PROSAFE, ez egy informális, a
tagországok részvételével zajló szakmai fórum, itt egy kötetlenebb tapasztalatcsere,
továbbfejlesztés, információcsere lehetősége nyílik meg a szakemberek számára és nagyon
sok közös uniós projekt indul, amelyeket az Európai Unió Bizottsága is támogat és az NFH
részvételével is indul egy projekt.

Csak röviden arról szólnék, hogy mint az Európai Unió Bizottsága egyben az európai
uniós jogszabályok előkészítéséért is felel; nagyon sok szakmai munkabizottság létezik,
amelyekben az NFH aktív tevékenységet végez – a munkabizottságban magyar kolléga is
aktívan hozzájárult az irányelvek megszületéséhez.
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Eddig a piacfelügyeletről beszéltem, most ejtenék szót, néhány szót a klasszikus
fogyasztóvédelem terén fennálló uniós együttműködésről, ezt röviden CPC-nek szokták
mondani, 2004 óta létezik ez a rendszer. Ez a határon átnyúló, a fogyasztó kollektív érdekeit
sértő jogsértések megszüntetésének az eszköze. Csak egy rövid példával illusztrálva.
Amennyiben mondjuk egy németországi székhelyű web áruház magyar nyelven is fenntart
egy honlapot, a magyar fogyasztó felé is irányítja a tevékenységét, azonban ez a honlap nem
felel meg az uniós irányelv, s így a magyar jogszabályok rendelkezéseinek, lehetőség van
arra, hogy a magyar hatóság megkeresse a német fogyasztóvédelmi hatóságot, akinek pedig
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jogsértés megszűnjön.

Ez az együttműködés az európai uniós aktus keretében lehetséges, lehetőleg az
elektronikus kereskedelem feltüntetés, a tisztességtelen általános szerződési feltételek, a
távollévők között kötött szerződések és még tudnám sorolni, de erre most nem térünk ki, a
rendeletet meg lehet nézni. Ez egy nagyon hatékony együttműködés, mivel a kötelező
együttműködés és ajánlásokat és kötelezettséget ró a tagállamokra, tehát nem mondhatja azt a
másik megkeresett tagállam, hogy nekem nincs időm erre a feladat elvégzésére, köteles eljárni
és ezt az Unió is szigorúan veszi.

Az NFH-nak kiemelt szerepe van a CPC-együttműködésben. Egyrészt mi vagyunk az
összekötő hivatal, koordináljuk a munkát a társhatóságokkal, most már az új média és a
hírközlési hatóság és a PSZÁF, és egyben összekötő hivatali minőségünk mellett mi vagyunk
a legfőbb hatáskörrel rendelkező hatóság, az említett 15 jogi aktus közül 12 vonatkozásában
van nekünk hatáskörünk. Az együttműködés eredményéről kétévente kell jelentést
készítenünk.

Néhány rövid szó az együttműködés eszközeiről. Az előbb említettem, hogy lehetőség
van eljárást kezdeményezni a másik tagállam fogyasztóvédelmi hatóságnál. Fontos eszköz,
ami 2007 óta minden évben megrendezésre kerül egy közös on-line ellenőrzési akció, ez a
Sweep Day, erről a média is hírt adott, a mi honlapunkon is volt erről információ. Előre
meghatározott témában az uniós tagállamok egy konkrét időpontban, egy adott héten
összehangolt ellenőrzéseket végeznek a kereskedelmi gyakorlatot űzők vonatkozásában;
ugyanez az on-line ellenőrzés a kulturális és szabadidős eseményekre irányuló honlapok
ellenőrzése volt.

Lehetőség van különböző közös projektek megvalósítására tagállami tapasztalatok
megismerése és segítése érdekében. Szintén lehetőség van a CPC együttműködés keretében a
tisztviselők cseréjére is, különböző szakmai workshopok megtartására is.

És végezetül az ICPEN-ről ejtenék néhány szót. Ez egy 1991 óta létező nemzetközi
fogyasztóvédelmi hálózat, nem csak az uniós tagállamokat tömöríti: Ausztrália, Kanada,
USA, Afrika és ázsiai országok is tagjai ennek. Ez is nagyon fontos eleme az informális
tapasztalat és információ cserének és a legjobb gyakorlatok megismerésének. Egy rövid példa.
Ami nyugaton már fogyasztói probléma, az általában hozzánk 2-3 év múlva szokott
megérkezni, tehát kvázi előre lehet készülni arra, hogy mi az, ami nyugaton már gond, mert
más a fogyasztói magatartás, más a fogyasztói hozzáállás, mások a fogyasztói érzékenységnek
az alapjai, de előbb-utóbb, ami nyugaton probléma, az hozzánk is eljut. És ez egy nagyon jó
fóruma annak, hogy megismerjük azt, hogy a nyugati országok milyen problémákkal
szembesülnek. Itt az ICPEN keretében megemlítésre kerül a közös ellenőrzési akció, a Sweep
Day.

Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm megtisztelő figyelmüket.

PINTÉR ISTVÁN főigazgató (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm
szépen főosztályvezető úrnak. És elnök úr azt a javaslatot tette, hogy ne tartsunk szünetet,
hanem haladjunk a következő napirendi ponttal és akkor utána lenne szünet, úgyhogy én a
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főigazgató-helyettes asszonyt, Csákiné dr. Gyuris Krisztinát felkérem az előadás
megtartására.

ELNÖK: Bocsánat, csak annyit hadd tegyünk, miután ez már egy önálló napirend -
amíg főigazgató-helyettes asszony elfoglalja a helyét -, még az előző napirendhez, ha
volnának megjegyzések, kérdések, szerintem tudjuk le ennek a napirendnek a keretében, aztán
utána lépjünk át a másik napirendre, mert ott nagyon sok szereplő van és szeretném megadni a
lehetőségét és a módját annak, hogy mindenki érdemben a napirend keretében meg tudjon
szólalni. Tehát egy kis lélegzetvételnyi szünetet adjunk még a főigazgató-helyettes
asszonynak.

Kérdések, vélemények, megjegyzések

Azt szeretném kérdezni, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban, ami az NFH-nak a
tájékoztatását jelenti, van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés – nekem egyébként volna. Ezt nem
ijesztgetésként mondom, inkább csak jelzésként, hogy van néhány megjegyzésem. Szeretném
megkérdezni, hogy a bizottság tagjai közül élni kíván-e ezzel valaki, illetve az állandó
meghívotti körben itt lévő civil szervezeteknek a képviseletében jelenlévőknek is van
lehetősége ahhoz, hogy egy napirend keretében hozzászóljanak, ha jelzik, hogy egyébként
kívánnak élni ezzel a lehetőséggel.

Felvezetésként csak szeretném mondani - és addig mindenki gyűjtheti az energiát -,
hogy két olyan dolog is érdekelne, ami az előadásokban elbújtatva ott volt, és köszönöm
szépen nagyon jó helyzetbe hozó előadások voltak, de azért egy picit talán még pontosítsuk
ilyen módon is.

Az egyik az a vállalkozások jogkövető magatartásának az ösztönzése. Milyen
eszközökkel, milyen módon kívánja ezt a Fogyasztóvédelmi Hatóság elősegíteni, hiszen
Cséfalvay államtitkár úrtól hallottuk, hogy a versenynek nagy szerepe van a
fogyasztóvédelem területén, és hogy ebben a mostani helyzetben egy új szemléletmódot is
várnak el a Hatóságtól, ahol egy preventív, megelőző, sokkal inkább a figyelmeztetésre
nagyobb hangsúlyt helyező szemlélet kerülne előtérbe. Ezért szeretném kérni, hogy értsük
meg a dolgok mélyében rejlő lehetőségeket is, hogy milyen eszközökkel, hogyan kívánja a
vállalkozóknak a jogkövető magatartását a hatóság ilyen módon elősegíteni.

A másik kérdés az a civilekhez kötődik. Ugyancsak a bizottsági nyílt nap keretében
elhangzott az, hogy a civil szervezetekkel való együttműködésnek új formáit vagy új
perspektíváit tervezi a kormány. Ezen keresztül szeretném látni, vagy hallani, hogy a
Fogyasztóvédelmi Hatóság a civil szervezetekkel való együttműködést, ami akár a
megállapodások tartalmára, akár a megállapodásoknak a formájára vonatkozik, hogyan
tervezi, milyen szándékok vannak; azt hiszem, hogy az előadásokban erre voltak utalások,
csak egyrészt lehetne ilyen értelemben pontosítani. Ez az én két kérdésem.

Van-e még ezen kívül a bizottság részéről kérdés, vélemény?
Ertsey Katalin képviselő asszony, mikrofon nélkül.

ERTSEY KATALIN (LMP): Egy kérdésem volna. Itt is elhangzott, illetve a sajtóban
is lehetett hallani a határon átnyúló fogyasztóbarát-védjegy tervüket.

Azt kérdezném, hogy a mai magyarországi védjegyerdőben, ami egy átláthatatlan,
követhetetlen és többnyire auditálatlan rendszer, nem próbálnak meg esetleg előbb rendet
vágni valamelyest, amennyire hatásuk van, és utána bevezetni új védjegyet. Mert azt
gondolom, hogy elképesztő káosz van ezen a téren; ha csak a magyar terméket beütik az
internetbe, vagy csak azt, hogy védjegy, millió és millió féle teljes mértékben önfelcímkézett,
önjáró és nem ellenőrzött védjegyek vannak – úgyhogy erre örülnék, ha kaphatnék választ.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kíván-e még hozzászólással élni a
bizottság tagjai közül más? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Kinézek a civil szervezetekre,
most ott sem látok ebben a pillanatban jelentkezést. Akkor szerintem erre a három kérdésre
megkérjük, hogy a főigazgató úr, illetve a kollegái válaszoljanak, azt követően ezt a
napirendet lezárjuk és átmegyünk a másodikra.

Válaszok

PINTÉR ISTVÁN főigazgató (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Nagyon szépen
köszönöm a kérdéseket is. Mind a hármat megválaszolom én.

Egyrészt felmerült a vállalkozásokkal való együttműködés, ösztönzés, tájékoztatás.
Kérem szépen, annak idején, amikor elindult egy megyei kezdeményezés, én mindig azt
mondtam, valójában, ha elindul egy vizsgálati program, az ugye nem titkos, abból ne legyen
rajtaütés, ne legyen hadjárat, ne legyen kommandó. Tájékoztassuk az érdekképviseleti
szervezeteket, hogy milyen ellenőrzést végez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság milyen
ellenőrzési területeken. Az adott ellenőrzésre milyen, kötelezően előírt jogszabályok
vonatkoznak, és amikor lezárult a vizsgálati program, adjunk egy átfogó képet és összefoglaló
jelentést. Erre szolgálnak az együttműködési megállapodások, és lehet, hogy erre az
előadásomban nem tértem ki, hogy most már ez idáig minden megyében, minden megyei
igazgató a legfontosabb érdekvédelmi szervezetekkel megkötötte az ez irányú együttműködési
megállapodást. Megállapodtunk tehát a KISOSZ-szal, a kamarával, a VOSZ-szal megyei
szinteken, onnan közvetlenül rá lehet csatlakozni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
honlapjára, tehát megyei szinteken az igazgatóknak ezeket a tájékoztatásokat kötelező

megtartani, illetve kötelező eljuttatni ezeket. Hiszen, hogyha nem követeljük, vagy
tájékoztatjuk a vállalkozókat, akkor ne várjunk jogkövető vállalkozói magatartásformát és ne
várjunk elégedett fogyasztói indexet.

Civil szervezetekkel való együttműködés. Azt gondolom, nem az én tisztem, hogy a
kormány döntéseibe, amit államtitkár úr mondott, belemenjek. Én annyit tudok ez ügyben
ígérni, hogy természetesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eddig is együttműködött, és
a korábbinál jobban együtt fog működni, mert most térképezzük fel azt, ami elhangzott, hogy
van Magyarországon 48, valamilyen tevékenységet végző fogyasztóvédelemmel foglalkozó
civil szervezet, és mi valójában azokkal akarunk együttműködést kötni, akik érdemben is
végeznek tevékenységet, működtetnek tanácsadói irodákat, nagyon jó tájékoztató anyaguk
van, illetve ösztönző tevékenységet végeznek a társadalom számára.

A terveink szerint a jövő év tavaszáig mindenféleképpen a négy vagy öt legfontosabb
civil szervezettel, akiknek már levelet írtunk, az együttműködési megállapodást meg fogjuk
kötni azért is, mert csak úgy tudunk hitelt érdemlően tájékoztatni, hogyha egy hatósági
tanácsadó iroda és egy civil tanácsadói iroda párhuzamosan egymás mellett egymás
tevékenységét kölcsönösen kiegészítve működik, úgyhogy e tekintetben a szoros
együttműködést tudjuk felajánlani.

Matrica, védjegy, s a többi. Én azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelemnek nincs
ilyen. Tehát a többi védjegy, hogy ezek hogy működnek és mik ezek, nem az én tisztem, hogy
megfogalmazzam, illetve megítéljem. Egy a lényeg, hogy tavaly regionális igazgatóként egy
magyar-szlovák pályázatot benyújtottam, annak idején, még 2005-ben kötöttem Nyitra-
Besztercebánya-Kassa irányába egy együttműködési megállapodást, ez Heves-Borsod-Nógrád
térségére vonatkozik, és azt jelenti, hogy a jogkövető vállalkozás-magatartásformát tanúsító
vállalkozások, illetve, akik ellen még nincsen megalapozott fogyasztói panaszbejelentés,
plusz az etikai kódex alapján végzik a tevékenységüket, egy meghatározott időtartamra miért
ne kaphatnának ilyen emblémát. Én mindig azt mondtam hogy felléphetünk a szankcionálás
kemény eszközével a mindig ismételt és súlyos, olyan esetekben, amik a fogyasztó
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egészségét, biztonságát veszélyeztetik. Én nem tudok róla, hogy a fogyasztóvédelem területén
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy a jogelődje valamikor kiadott volna ilyen
matricát.

Azt viszont tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor még nem fogyasztóvédelem volt
a hatóságunk neve, ez a rendszer tökéletesen működött. Kimentek a kollégák, ellenőriztek,
vagy kiállítottak egy nullás igazolást, vagy adtak egy pozitív diszkriminációt. Ezzel élni kell,
és én azt gondolom, hogyha valami nem működött négy vagy nyolc évig, meg kell teremteni
az ellenoldalát, és igenis ezzel a lehetőséggel élni kell. Mert, hogyha meglátja a szomszéd
vagy a szomszéd vállalkozó, hogy a szomszéd üzlethelyiségén van egy ilyen pozitív dolog,
lehet, hogy azt mondja, hogy húha, lehet, hogy érdemes jogkövetőnek lenni. És utána azt
mondja a másik vállalkozás, hogy annak viszont nincs ilyen matricája, hát hogyan tudnék én
is kapni! Kérem szépen, kérek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól egy átfogó
ellenőrzést! Vagy megkapja utána az emblémát, vagy nem kapja meg. Jelen pillanatban azon
dolgozunk, és ezért kötöttük meg Kárpátalján is az együttműködési megállapodást, hogy most
egy négyországos pályázatot adjunk be: magyar, ukrán, szlovák és román. Tehát meg kell
teremteni nemcsak az országost, de a határ menti lefedettséget is – azt gondolom.

Ha még maradt kérdés, azokra is készséggel válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsoljon!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm. Spaller képviselő úr az
áramszámlákkal kapcsolatban azzal bízott meg - mivel ő hivatalos kiküldetésben van
Brüsszelben -, hogy képviseljem az ő felvezetését. Most én abban nem vagyok biztos, de talán
jobb volna ezt előrébb venni, és akkor főigazgató-helyettes asszony egyúttal tudna is rá
reagálni. Ez az áramszámláról szól, és ezt most felvetésként fogalmazom meg.

ELNÖK: Magának a problémának az exponálását segíti elő ez a felvetés?

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Meg tudjuk azt csinálni, hogy lezárjuk az előző napirendet, és ha nincs
egyéb kérdés, akkor köszönöm szépen főigazgató úrnak és kollégáinak az előadást. Szeretném
jelezni, hogy mi megbeszéltük főigazgató úrral, hogy az összes prezentáció a bizottság tagjai
számára elérhető lesz, és igyekszünk a bizottság honlapjára is kitenni majd. Ebből
következően a partnereink, a meghívottak számára is nyomon követhető lesz, hogy a mai
konzultáció során milyen információkat kaptunk.

Ezzel lezárom ezt a napirendet, és mintegy átvezetésként szeretném köszönteni a
bizottság egyik új tagját, Balla Gergő képviselő urat, a Jobbik frakciójának képviseletében.
Tegnap is örömteli pillanat volt, ahogy megújult a bizottság, most egy újabb taggal bővültünk.
Ilyen értelemben úgy látom, hogy ez lassan már a magyar parlament presztízsbizottsága lesz,
előbb-utóbb mindenki tag lesz nálunk egyszer, és ezáltal fogja a munkáját végezni más
bizottságokban. Ha ez így van, akkor örömmel állunk elébe.

Az energiaszolgáltató által kiállított számlákkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi
kérdések, lakossági panaszok, illetve tapasztalatok. Előadó: Csákiné dr. Gyuris
Krisztina f őigazgató-helyettes, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Második napirend. Ehhez a napirendhez kapcsolódóan nagyon sokan jelezték a
részvételi igényüket. Majd menet közben abban kérek segítséget, hogy pontosítsuk, hogy akik
jelen vannak – akár közműszolgáltatók részéről, akár civilek, akár kormányzati vagy egyéb
szervezetek részéről – mutatkozzanak be, hogy ki kicsoda. Úgy tudom, hogy gyakorlatilag az
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állandó meghívottaink mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium is képviselteti magát.
Köszöntöm az urakat, és ha kívánnak a vitában hozzászólni, akkor természetesen önöknek
van erre lehetőségük. Az áram- és gázszolgáltatók részéről is látom, hogy komoly érdeklődés
van. Menet közben szeretném majd kérni, hogy amikor szóláslehetőség van, döntsék el, hogy
ki fog egy-egy cég részéről szólni, és a bemutatkozással segítsék a jegyzőkönyvben is
rögzíteni, hogy ki kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Természetesen ebben a körben a civil
szervezeteknek is van lehetőségük, és nyilvánvaló, hogy a konzultáció a bizottság tagjainak az
érdemi döntéshozatalát segíti elő, tehát nyilvánvalóan mindezt a bizottsági ülésbe kell
beilleszteni.

Na most, akkor technikailag hogy legyen, képviselő úr?

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Szeretném kérni, hogy a hozzászólások időkeretben
legyenek, kettő-három percben, mert adóügyi vita van, és szeretnénk benne részt venni a
parlamentben, Matolcsy miniszter úr éppen az expozéjánál tart.

ELNÖK: Azt fogom kérni, hogy a probléma felvetése kapcsán segítsen Horváth
képviselő úr abban, hogy néhány dolgot felvezetésként elmond, azt követően az ezzel
foglalkozó szervezeti egység képviselőjét, főigazgató-helyettes asszonyt fogom megkérni,
utána kinyitnánk a beszélgetést olyan értelemben, hogy a jelen lévő vállalkozások,
vállalkozók részére kettő-három perces időkeretben a hozzászólási lehetőséget
megteremtenénk. Ugyanebben a körben a civil szervezetek is kapnának érdemi megszólalási
lehetőséget. Amikor lefutottuk ezt a kört, akkor a bizottság tagjai bekapcsolódásával,
kérdések, vélemények elhangzásával formálnánk a vitát, és a végén szükség szerinti
reagálások volnának. Mindenfajta pragmatikusságot is figyelembe véve, ez mégiscsak egy
olyan súlyú kérdés, amit szeretnénk érdemben jól végigbeszélni és a végén eljutni oda,
hogyha van mód, a bizottság olyan következtetéseket tudjon levonni, amivel segíti az
előrelépést. Tehát nemcsak a problémát szeretnénk felvetni, hanem, ha van abban érdemi
javaslat, hogy hogy oldjuk meg, akkor ezt szívesen vennénk. Akár a szolgáltatók, akár a
civilek vagy akár a szakma részéről.

Ha így elfogadják ezt, akkor Horváth képviselő úr, majd azt követően főigazgató-
helyettes úr, aztán a szolgáltató civilek és utána a bizottság tagjaival formálódó vitában
próbálnák az első kört megtenni, és megnézzük, hogy a reagálási körben milyen igény van.
Mindezt megpróbálom feszesen vezetni. Képviselő úr, öné a szó!

Spaller Endre napirendhez kapcsolódó levelének ismertetése

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Ahogy az előbb mondtam,
Spaller Endre képviselő úr tűzte ki maga elé célként, hogy az áramszámlát egyszerűbbé fogja
tenni Magyarországon az önök segítségével. Az alábbi irományt felolvasnám, nem lesz több –
szerintem – két percnél.

„Egy fogyasztó bármilyen terméket vásárol, elvárható, hogy tudja, miből mennyit
fogyasztott, annak mi az egységára és így ellenőrizni tudja, valóban annyit számláztak-e ki
neki, amennyit fogyasztott. Az áramdíj olyan termék, melyre a fenti szabály nem érvényes. A
ténylegesen fizetendő áramszámla olyan tételeket tartalmaz, amelyekről a fogyasztó nem
tudja, hogy mennyit fogyaszt, nem tudja az egységárat, a beszedési jog alapját, így azt sem
tudja, hogy valóban annyit fizet-e, amennyit fogyaszt. Szükséges tehát egy új szabályozás
kialakítása, egy olyan szabályozásé, amely átláthatóvá, egyszerű matematikai műveletekkel
ellenőrizhetővé teszi az áramszámlát, ahogy ezt minden számla esetén elvárjuk.

A mai szabályozás szerint többek között az alábbi tételek szerepelnek egy átlagos
villanyszámlán: szénipari szerkezetátalakítási támogatás, kedvezményes árú villamosenergia-
támogatás, átviteli rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatási díj, elosztói forgalmi díj,
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elosztói veszteségdíj, menetrend kiegyensúlyozási díj, elosztói alapdíj. Aki meg szeretné
érteni, hogy az adott fogyasztás mellett pontosan milyen díjakat kell fizetnie, annak
jogszabályokat kell megnéznie – fogyasztóvédelmi szempontból ez teljesen értelmetlen. Főleg
akkor, ha megnézzük, hogy valóban szükséges-e, hogy ennyi tételből álljon a számla.

Azt látjuk, hogy az áram árelemei viszonylag egyszerűek. A legnagyobb tételek a
beszerzési ár, a nyereség, a rendszerhasználatának díja és persze az áram. Az egyéb pénzügyi
alapok díjai mindössze 0,73 százalékát teszi ki. Ez utóbbi sok tételből áll és ez bonyolítja
igazán az áramszámlát. Korábban is volt rá példa, hogy egy áramszolgáltató túlszámlázott, a
fogyasztók ezt nem veszik észre, nem tudják ellenőrizni. Korábban a sajtóban, internetes
módon is többször megjelent az igény a számlák egyszerűsítésére, a fogyasztóvédelemnek is
rendszeres témája e kérdés, illetve az ebből adódó fogyasztói panasz. Úgy látom tehát, hogy
az áramszámlák egyszerűsíthetők, fogyasztóvédelmi szempontból ez az egyszerűsítés
szükséges – Spaller Endre bizottsági tag.”Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a felvezetést, a probléma életszerűségét mutatja.
Hozzáteszem, hogy a 31/2010-es KHEM rendelet nyilatkozik arról, hogy mi az a számlakép,
amit alkalmazni kell. Ha eljutunk oda - a bizottsági ülés ajánlásai között -, akár az ajánlások
közé beletehető az is, hogy ennek a rendeletnek az olyan értelmű módosítása, ami a
számlaegyszerűsítést, ilyen értelemben a számlakép egyszerűsítést is jelzi, de nyilvánvaló
jussunk el ide, hogy ez felvethető, javasolható-e.

Főigazgató-helyettes asszony, öné a szó és azt követően nyitjuk a vitát.

Csákiné dr. Gyuris Krisztina tájékoztatója

CSÁKINÉ DR. GYURIS KRISZTINA főigazgató-helyettes (Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a bizottság
tagjait és valamennyi kedves érdeklődőt. Kérem, ha esetleg nem hallanának jól, akkor
nyugodtan jelezzenek, a légkondicionáló egy kicsit megviselte a hangomat.

Röviden, ha megengedik, én is bemutatkoznék, mert erre a múlt héten nem került sor
és a kollégáimat ebben követném.

Közel 9 éve dolgozom a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, korábban a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróságon dolgoztam, és úgy gondolom, hogy az ott szerzett tapasztalatomat
jól tudtam kamatoztatni annak érdekében, hogy számos pert sikerült megnyerni az NFH
javára. A hatósági és jogi főosztályon kezdtem a munkát, majd onnan néhány év múlva
kerültem át a szolgáltatási ellenőrzési területre, amelynek a vezetésével bíztak meg 2008-ban,
2009-ben pedig a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti főosztály vezetője lettem. Tehát
tulajdonképpen valamennyi szakmai és jogi területbe lehetőségem nyílt betekinteni, most
pedig az újabb kihívás, aminek próbálok megfelelni, hogy ez év nyarától a főigazgató
helyettesítésével járó feladatokat megfelelően lássam el.

És akkor a mai előadás témájára rátérve. Nagy örömmel vettem tudomásul a bizottság
honlapjáról a mai témát és tulajdonképpen a címét is onnan loptam. Úgy gondoltam, hogy a
villamosenergia-szolgáltatásról és a gázszolgáltatásról beszélnék e napirendi pont keretében,
már csak azért is, mert ezen a két területen a legnagyobbak a számlaérthetőséggel
kapcsolatban a problémák, sőt itt is a villamosenergia-szolgáltatás élvez ilyen szempontból
elsőbbséget, illetve ezen a két területen van a Hatóságnak egyértelműen rögzített hatásköre,
tehát következésképpen tapasztalatai is.

Mindenekelőtt szeretném azt megjegyezni, hogy 2008. január 1-jétől rendelkezik a
Hatóság hatáskörrel a villamosenergia-szolgáltatást illetően, éppen ezért a panaszok
alakulásával kapcsolatban egy olyan diagramot hoztam, ami a 2008-as évtől kezdődően
tartalmazza a panaszok számát. Látható, hogy ez emelkedő tendenciát mutat, hiszen a 2010-es
évre még csak a szeptemberi díj időszakra vonatkozóan tudok adattal szolgálni.
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A számlázási panaszokkal kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy a Hatóságnak
nemcsak a számlázásra, hanem az elszámolással, méréssel, kikapcsolással összefüggő
panaszokra ugyanúgy van hatásköre, mint amit itt látnak, az a szigorú értelemben vett
számlázási panaszok száma. Hiszen nyilvánvaló, hogy mondjuk egy méréssel kapcsolatos
panasz – mondjuk, hibás a mérő és annak alapján történik egy elszámolás, egy számlázás – az
is összefügg a számlázással, de ez csak a tisztán számlázási panaszokat tartalmazza. Lehet
erre persze mondani azt, hogy ha a fogyasztók számához viszonyítunk, akkor ez nem is olyan
magas szám, ugyanakkor, ha összevetjük a más szolgáltatási területekről érkező panaszokkal,
akkor ez igen, bizony annak tekinthető.

Talán ezt át is ugorva, inkább a 2010-es évet mutatnám. Itt látható, hogy azért a
legjellemzőbb a számlakövetelés kifogásolása a fogyasztók részéről. Tehát az összesen 1210
panaszból 478 az, ami a számlázással kapcsolatos, és ebből a számlakövetelés kifogásolását
jelenti 318 panasz, ezt a mérőállás nem nagy különbséggel követi. Egyébként az idetartozó
panaszokból látszik, hogy van olyan eset, amikor késve kapja meg a számlát a fogyasztó,
vagy éppen nem készül számla, vagy mondjuk a számlahelyesbítés nem megfelelő - de talán
erről nem is beszélnék többet, mert korlátos az időkeret és inkább a számlaérthetőségre
szeretnék koncentrálni.

A számlaérthetőséggel kapcsolatban a nagy problémát tulajdonképpen éppen akkor
tapasztaltuk, amikor a hatáskört megkaptuk, hiszen akkor lépett hatályba az új
villamosenergia-törvény, amelynek alapján a különböző díjtételeket már külön-külön kellett
feltüntetni a számlákon. Ezek korábban is szerepeltek a villamosenergia-számlán, viszont
kevésbé zavarták meg a fogyasztókat, mivel összevontan kerültek feltüntetésre.
Tulajdonképpen kivetítettem, hogy az állami termék ára, rendszerhasználati díjak, az egyéb
eszközök és az adó az, ami megjelenik a számlákon, de ennél sokkal bővebben, hiszen
ugyancsak részletes bontásban. Az előbbi felszólaláshoz kapcsolódva, igazából én is
készültem egy kis ábrával, amin látszik, hogy rögtön hány kitétel zavarta meg a fogyasztókat
– és akkor át is térnék a számlaérthetőséggel kapcsolatos panaszokra.

Ide szintén egy ez évi adatot hoztam, erre is lehetne azt mondani, hogy talán nem is
olyan sok. De szeretném azt hozzátenni, hogy ugye nekünk voltak panaszirodáink, most
vannak hatósági tanácsadó irodáink és nagyon sok a szóbeli, illetve a telefonon jelentkező
megkeresések száma, ahol a fogyasztók kétségbeesve fordulnak hozzánk annak érdekében,
hogy magyarázzuk már el nekik, hogy miért is fizetnek, mit jelentenek a számlán szereplő

kitételek. Ezekben a panaszokban nincs benne a tájékoztatás-kérések száma, amire mondjuk a
fogyasztók rendszerint majdhogynem egy kisebb könyv terjedelmű műveleteket kapnak,
hiszen tényleg megpróbálják nekik úgy elmagyarázni, hogy az egy laikus fogyasztó számára
is érthetővé váljék. Mindenesetre az ebből látszik – már amennyire lehet 124 darabszámból
messzemenő következtetéseket levonni -, hogy a legtöbb panasz a közép-magyarországi
régióból érkezett és az észak-magyarországi régió követi őt a sorban.

A jellemző problémákra szeretnék most rátérni. Amint már említettem, a legnagyobb
gond rögtön a folyamat elején az volt a fogyasztó számára, hogy új díjak jelentek meg a
számlán, mert ők ezt úgy értelmezték, hogy valóban új díjakat kíván a szolgáltató rájuk
terhelni. Nem egy panasz szólt úgy, hogy tulajdonképpen a szolgáltató megint talált ahhoz
egy utat, módot, hogy hogyan téveszthető meg a fogyasztó és hogyan terhelhetné őt újabb és
újabb díjelemekkel, mintegy valamilyen szintű megtévesztést megvalósítva. A fogyasztók
nem értik igazából ennek a jogszabályi hátterét, nem is igazán akarják elfogadni, sokszor azt
sem értik, hogy egyáltalában mi az elszámoló számla, mi a részszámla, milyen adatok alapján
készül ez a kettő.

Bizonyára önök is hallották már azt az igen jellemző kifogást, hogy a fogyasztót nem
érdekli más, csak annyi, hogy mennyi áramot fogyasztott el és ezért mennyit kell neki
fizetnie, nem érdekli az a sok-sok rendszerhasználati díj és egyéb pénzeszköz a számlán, így
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viszont a túl sok adat között elvész a lényeg, és adott esetben a fogyasztó vérnyomásának
emelkedésére adhat alapot. Ami szintén zavaró, bár jogszabályi előírásnak felel meg, az a
nettó érték feltüntetése a számlán, érdekes módon ezt szintén gyakran jelzik a fogyasztók.
Illetve éves elszámolásra vonatkozik a következő megjegyzés - ez a legutolsó, ami a slide-on
látható -, ugyanis sokszor az éves elszámoló számlánál a fogyasztók számára követhetetlen
az, hogy tulajdonképpen akkor most az adott évben ők mekkora összeget is fizettek be és
mekkora az az összeg, amellyel még tartoznak. Ezzel függ össze a következő két
problémakör. Nem egyszer látunk ugyanis olyan éves elszámoló számlát, amelyen szerepel az
a mondat, hogy a folyószámla egyenleg túlfizetést mutat, itt ugye a fogyasztó megnyugszik,
hiszen valójában akkor még a szolgáltató tartozik neki, tehát ők várnak majd valamiféle
jóváírásra. Ehhez képest kiderül, hogy valahol mégiscsak szerepel a számlán elbújtatva egy
negatív végösszeg, tehát tulajdonképpen itt a fogyasztó az, aki még tartozik, de számára ez a
számlából egyáltalán nem egyértelmű.

Szintén az elszámoló számlákkal kapcsolatos probléma, hogy sokszor a ki nem
egyenlített részszámlák a saját értékükön szerepelnek, tehát nem az szerepel a számlában,
hogy ebből a fogyasztó mennyit fizetett be, így tulajdonképpen ebben a tekintetben nem valós
képet mutat a számára és a fogyasztó megnyugszik, hogy ezeket a részszámlákat ő már
kifizette. Persze lehet azt mondani, hogy a fogyasztó kövesse nyomon a tartozásait, de ebben
őt az elszámoló számla abszolút nem segíti.

A diktálás elmaradása. Ez jellemzően egy fogyasztói hiba, ez tényleg a fogyasztóra
vezethető vissza, viszont ilyen esetben lehetősége van arra a szolgáltatónak, hogy becsült
fogyasztás alapján állapítsa meg a fizetendő összeget, de említhetném a hibás mérést is. A
becsült fogyasztás szintén egy olyan sarkalatos pont, ami tulajdonképpen a fogyasztók
számára abszolút nem érthető. Nem értik, hogy milyen számítások alapján kerül sor a
becslésekre, és ott egyfajta megtévesztést érzékelnek.

A részszámlákon jelentkező probléma, a mérőállás feltüntetésének hiánya. Itt arra az
esetre gondolok, amikor éves elszámolásban van valaki, és ilyenkor végül is havonta azonos
összeget fizet a részszámlákon, viszont szeretné, hogyha a részszámlákból tájékozódhatna
arról, hogy a már befizetett összeg mekkora mérőállásnak felel meg. Ilyen kifogások is
szoktak jönni.

A számlahelyesbítések értelmezésével kapcsolatban jómagam is láttam már olyan
ügyet, amikor konkrétan egy adott időszakra vonatkozóan hat sztornót és hét számlát állított
ki a fogyasztó részére a szolgáltató, tehát a hetedik számla volt végül helyes, de valóban
nagyon nehéz volt így az eligazodás. És hát ami örök probléma más területeken is, az az
alapdíj, a fogyasztók rendszerint nem értik, hogy miért kell alapdíjat fizetni akkor, amikor
éppen aktuálisan nincsen fogyasztás egy adott mérőn.

És akkor át is térnék a gázszolgáltatás területére. Itt látható, hogy ebben az első
háromnegyed évben 1399 panasz érkezett. Itt is felmerült a számlakövetelés kifogásolása. A
második helyen nem a mérőállás nem megfelelősége van, hanem az, hogy a felhasználó nem
kapott számlát, ami azért egy elég komoly probléma tud lenni akkor is, hogyha most éppen
csak 27 eset jegyzi ezt ezen a diagramon.

A számlaérthetőséggel kapcsolatos panaszok megoszlása itt is hasonló, és a közép-
magyarországi régió vezet, és az észak-magyarországi régió követi. Majd át is térnék a
jelenlegi problémákra. A klasszikus probléma, hogy a fogyasztók a mai napig nem tudják azt
megérteni és elfogadni, hogy leolvasnak egy köbméterértéket a számláról, bocsánat, a
számláról kevésbé, tehát a mérőről, és ehhez képest egy megajoule-érték az, ami alapján az
elszámolás történik. Tehát itt is valamiféle megtévesztést gyanítanak. A mai napig gondot
okoz a fogyasztóknak a fűtőérték fogalma, sokszor vitatják is. A mögött is sejtenek valamiféle
– nem is tudom, hogyan mondjam – dolgot, tehát úgy gondolják, hogy nem jogszerűen
történik ennek a meghatározása. A korrekciós tényező szintén egy olyan tényező, amit nem
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sokan értenek meg. Illetve volt már olyan fogyasztó is, aki azt jelezte, hogy szerinte nem
megfelelően kerekítették a korrekciós tényezőt.

Azt is nehezen tudják elfogadni, hogy egyáltalán a részszámlában és az elszámoló
számlában miért különbözik a fűtőérték és a korrekciós tényező. Nem egyszer bocsátkoznak
saját ellenőrző számításokba, és próbálják kiszámolni, hogy szerintük mennyit kellene
fizetniük, de úgy, hogy nem értik a képleteket, és ebből újabb és újabb panaszok
generálódnak.

A klasszikus probléma az alapdíjfizetés problémája: nevezetesen miért kell fizetni, ha
nem fogyaszt? 2009 júliusától jelentős mértékben zavarta meg a fogyasztói kört az
importkorrekciós tényező, 2010. január 1-jétől pedig a biztonsági készletezési díj. Itt is
vannak becsült számlák, sztornószámla-értelmezések, itt volt az, hogy nyomon kövessék a
fogyasztók, hogy mekkora összeget fizettek be, és mennyivel tartoznak még, mert az
elszámolt számlák alapján ez felmerült probléma.

Probléma az is, hogy a részszámlák összegei díjtételenként megbontva szerepelnek az
elszámoló számlában, ami számukra nehezebben követhetővé teszi a folyamatot, és érdekes
módon, ők is kifogásolják a nettóérték-feltüntetést.

Szeretnék néhány lépést még röviden megemlíteni, amit annak érdekében tettünk,
hogy mégiscsak segítsük a fogyasztók megfelelő tájékoztatását ezen a fronton. Már rögtön,
amikor az új villamosenergia-törvény hatályba lépett, a Magyar Energia Hivatal fogta össze a
folyamatot és a két hatóság, illetve a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége kidolgozott egy
ajánlást a számlaképre vonatkozóan, ugyanakkor, mivel ennek kötelező jogi ereje nem volt,
hiszen nem jogszabályban jelent meg, csak elvétve követték a szolgáltatók.

Természetesen nagyon fontosnak érezzük a területet, ezért folyamatosan végzünk
témavizsgálatokat mind a villamosenergia-szolgáltatás, mind pedig a gázszolgáltatás
területén. A gázszolgáltatás egyébként 2009. július 1-je óta tartozik a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe.

Tájékoztató tevékenységünket is megemlíteném, tényleg számtalan fogyasztónak
küldünk – érdeklődésére – részletes tájékoztatást. Számtalan kommunikációt is
megjelentettünk, de úgy gondolom, hogy itt nagy szerepe lehetne a civil szférának, tehát
tényleg a tájékoztatás az, amire alapvető szükség lenne.

Úgy gondolom, megemlíthetem, hogy számos jogszabály-módosító javaslatot
fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy könnyítsünk a fogyasztók helyzetén, és
tulajdonképpen félig-meddig azért ez meg kíván testesülni a november 1-jén hatálya lépő
1/2010-es KHEM-rendeletben, ami arra hivatott, hogy a villamosenergia- és a
földgázszolgáltatás területén kizárólagos, egyetemes szolgáltatás vonatkozásában az
alkalmazandó számlaképről rendelkezzék.

Viszont, bár ennek a rendeletnek van több, üdvözlendő része, azért mégis van egy-két
olyan probléma, amiről azt gondoljuk, hogy még szabályozást igényelne. Hiszen a rendelet
meghatározza, hogy mit kell a számla első oldalán feltüntetni, mit kell a következő oldalakon
feltüntetni, rendelkezik arról is, hogy elszámoló számlák esetében kell ezt vagy részszámlák
esetében, kötelezően vagy opcionálisan, fizetési határidő, összeg, illetve az azonosító,
amellyel kapcsolatban segíthető a fogyasztó reklamációja, ezek az adatok kötelezően
kiemelésre kell hogy kerüljenek, és évente egyszer a fogyasztónak magyarázatot is kellene
kapnia. Ami egyébként annyira nem egyszerű feladat, hiszen úgy gondolom, hogy ezt egy
laikus fogyasztónak úgy elmagyarázni, hogy valóban megértse, és a kételyeit valóban
eloszlassuk, egyáltalán nem könnyű.

Rátérnék tulajdonképpen a problémákra. Úgy gondolom, hogy még mindig gondot
okoz az, hogy nem blokkok szerint csoportosítja a jogszabály az adatokat, a könnyebb
áttekinthetőség érdekében lehetne még lépéseket tenni. Nem írja elő a jogszabály azt, hogy a
mérőcsere, illetve a hitelesítés esedékességét fel kellene tüntetni a számlákon. Ez sokszor
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eredményez panaszokat, mert hogy eleve nem köteles a szolgáltató tértivevényes levélben
értesíteni a fogyasztót, tehát adott esetben éppen érkezik egy levél, jellemzően nem sok
nappal a hitelesítés vagy csere időpontja előtt, amikor a fogyasztók, különösen az idős
fogyasztók nem egyszer sajnos kórházban tartózkodnak, és utána következik az, hogy nem
hitelesített mérő alapján indul meg a számlázás, és ez újabb és újabb problémákat generál.
Úgy gondoljuk, hogy ez kiküszöbölhető lenne azzal, hogyha a számlán szerepelne a
következő hitelesítés, csere időpontjának megjelölése, legalább abban az évben, amelyben
esedékes.

Szintén nagy szívfájdalmunk, de hát tudjuk ennek az okát, az, hogy a kereskedőkre
nem vonatkozik a rendelet, illetve azt, hogy a részszámlaszámokat még mindig nem kell az
elszámoló számlán feltüntetni, holott a fogyasztók ezt jelezték, hogy ennek alapján sokkal
könnyebben tudnák nyomon követni, hogy akkor tulajdonképpen most tényleg mennyivel
tartoznak még.

Ami még probléma, hogy a folyószámla-egyenleg követésére alkalmazható két
lehetőség, amit a jogszabály meghatároz, ez a részszámlák esetében csak opcionális, holott
fontos lenne, hogy a részszámlák esetében is a könnyebb követhetőséget biztosítsuk a
fogyasztók számára.

És végezetül egy rövid kis uniós kitekintést szeretnék még tenni, azt érzékeltetve,
hogy azért ez a probléma nemcsak hazánk számára, hanem valamennyi tagállam számára
ugyanúgy probléma: a Bizottság 2009-ben dolgozott ki egy útmutatót a számlázáshoz
kapcsolódó joggyakorlatok alkalmazásához. Ez mind tartalmi, mind formai szempontokat
próbál meghatározni ajánlások formájában a fogyasztóbarát mérőszámlák kialakításához,
viszont maga a Bizottság is úgy ítélte meg, hogy kevés még az információ, a tapasztalat, ami
rendelkezésre áll a fogyasztók igényeivel, elégedettségével kapcsolatban, tehát további
felmérésekre van szükség.

Érdekességként annyit szeretnék még a legvégén elmondani, hogy a tagállamok
többsége él azért ebben a kérdésben a jogi szabályozás eszközével, összesen két tagállam van,
amelyben teljes leszabályozásra épül a rendszer, és van egy-egy olyan tagállam is, ahol,
mondjuk azt is leszabályozták már, hogy mekkora betűmérettel készüljenek a számlák, vagy,
mondjuk azt, hogy milyen hosszú legyen a számla, illetve nagyon támogatják az
összehasonlító dobozok alkalmazását a számlán, amelyek alapján a fogyasztó össze tudja
hasonlítani a különböző szolgáltató ajánlatát, és így könnyebb számára a választás. És még az
osztrák modell az, ami elnyerte a Bizottság tetszését – ezt mindenképpen megemlíteném -, ott
ugyanis modellszámlák, mintaszámlák kerültek kidolgozásra.

Úgy gondolom, hogy eltelt az idő, ennyit gondoltam volna és amennyiben kérdésük
van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor készséggel állok szíves rendelkezésükre.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen főigazgató-helyettes asszonynak a rendkívül informatív
előadást. Problémákat tettünk ki az asztalra, nyilvánvaló ennek sokfajta megközelítése van.
Szeretném megadni a lehetőséget a vállalkozások részére – akár a villamos áramszolgáltató,
akár a földgáz-szolgáltatás terén -, hogyha az elhangzottakhoz kapcsolódóan van
észrevételük, akkor kérem szépen, ezt osszák meg velünk vagy akár a véleményüket is.

Mielőtt ezt megtenném Horváth képviselő úrnak adom meg a szót újra.

Kérdések, vélemények

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Gondoltam, hogy egy-két
felvetést hozzáteszek, mert akkor rögtön arra is tudnak reagálni.
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ELNÖK: Csináljuk úgy, hogy megfordítjuk, a bizottság tagjai kiegészítő
megjegyzéseket tesznek és utána kérem, hogy önök ennek figyelembevételével is tegyenek rá
reagálásokat.

Képviselő úr, tessék! És látom, hogy többen is jelentkeztek.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Igen, azt gondolom, hogy valóban
mindannyiunknak személyes tapasztalatai vannak és az már önmagában nem jelent jót. Tehát,
hogy ha egy véletlenszerűen összeválogatott társaságról kivétel nélkül mindenkinek van
negatív élménye a számlázással, az azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van a számlázással. És a
verseny nem alakult ki ezen a piacon, legalábbis nekünk fogyasztóknak, mi, mint lakossági
fogyasztók nem érzékeljük, hogy bárki is keresné a kegyeinket.

Amit ön elmondott az áramszolgáltatás kikapcsolása és a számlázási címre történő
számlaközlés, ebben nem jeleskednek a szolgáltatók, a Dél-magyarországi Áramszolgáltatóról
tudok beszélni. Kecskemét városban nem egy, nem két olyan panasszal érkeztek hozzám,
képviselőhöz, aminek az volt a lényege, hogy egyszerűen a szolgáltató nem az adott címre
küldi ki a számlát, valószínűleg a felszólításokat is odaküldözgeti, majd egyszer megjelenik
az ember, aki ki akarja kapcsolni. Én is eljutottam idáig úgy, hogy közben rendszeresen
telefonáltam, interneten, mindenhol; mondtam nekik, hogy oda kéne küldeni a számlát, ahol
lakom, meg ahova bekötötték a villanyórát, tehát egy viszonylag egyszerű feladatot nem
sikerült abszolválni több mint 8 hónapig. És azt is el szeretném önöknek mondani, hogy a
jéghegy csúcsa az, aki a fogyasztóvédelemhez fordul, tehát ott már annyira el van keseredve
az ember, mire eljut odáig, hogy az egy külön kategória.

Viszont, ami miatt szót kértem, az az, hogy mind az áramszolgáltatás esetében, mind a
gázszolgáltatás esetében a legnagyobb probléma az, hogy semmilyen esélyünk nincs arra,
hogy érdemben ellenőrizzük, hogy a kiszámlázott tételek megfelelnek-e a valóságnak. A
gáznál egészen durva a dolog, ugyanis a korrekciós tényezőnek a megállapítása a fogyasztótól
teljesen független, még a gázórát, úgy ahogy látom, mert azt le tudom olvasni; hogy a
gázórának a hibahatára mekkora és hogy az egyáltalán plusz-mínusz hány százalékos
tévedéssel dolgozik - nem akarok pontos számot mondani, de ezt gondolom, a szolgáltatók
meg tudják mondani és nem kicsi az a hibahatár. Tehát már maga a gázóra hitelesítése és
annak az ellenőrzése a fogyasztó számára lényegében lehetetlen. Olyan költségeket
számolnak fel, ha ő ezt kéri, amely egyszerűen értelmetlenné teszi a gázóra hitelesítésének az
ellenőrzését. Ki hitelesíti a gázórákat? Ugyanaz, aki szolgáltat, ez vicc. Tehát olyan, mintha a
fiamat megkérném az iskolában, hogy saját magát osztályozza, ez körülbelül az a kategória.
Ki ellenőrzi azt, hogy egyáltalán az a hőmennyiség, az a korrekciós tényező valóban annyi-e?
Megértették velem, hogy azért van, mert nem mindig egyforma a gáznak a minősége, és
tulajdonképpen még a fogyasztót szolgálja, hogy ezzel lehet korrigálni azt, hogy mennyi hő-
értéken kap.

De azt, hogy valaki le tudná ellenőrizni, hogy a gázóra, ami kijön, az a bizonyos
mennyiségű hő az megjelenik, vagy nem, ezt egyedül nem tudom, ki tudja ellenőrizni, de se
civil szervezetet nem találtam, aki ezt megtette volna; állítólag a szolgáltatónak van joga ezt
ellenőrizni, megint ugyanoda térünk vissza, tehát a legnagyobb problémát ebben látom.

A másik, ami komoly gondot jelent szerintem, a túlszámlázás utáni helyzet. Én
viszonylag ritkán vagyok Kecskeméten, illetve nem mindig vagyok Kecskeméten, mert a
munkám egy részében Budapesten dolgozom, mint képviselő, ebből adódóan nem is mindig
sikerül megtalálniuk, hogy leolvassák a villanyórát. Ugyan többszöri könyörgésem ellenére
sem voltak hajlandók kívülre rakni az épületre, mert azt mondták, hogy ezt nekem kell
megoldani, megint valami komoly költségvetést, igazi macerát kellett volna bevállalni, pedig
mérőt kellett cserélni, és gondoltam, hogy akkor az lenne a logikus, hogy tegyék kívülre,
aztán olvassák le, amikor akarják, ezt se sikerült megoldani.
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Na most, amikor mintegy 290 ezer forintot sikerült kiszámlázniuk, és én
megpróbáltam visszakérni ezt a pénzt, akkor jöttek mérőórát ellenőrizni, én bizonyosan
csaltam a házon belül, mert az nem létezik, hogy ennyit kelljen visszafizetniük. Majdnem
másfél hónapomba került, mire a saját pénzemet visszaszereztem. Elnézést kérek, de ezt is
feltenném, ez megint egy elképesztő helyzet, túlszámláznak, és utána ők támasztanak
feltételeket, hogy a saját pénzemet visszafizessék.

A probléma lényege az, és elmentem egészen az igazgatóig, a DÉMÁSZ igazgatójáig
a panaszommal, ahol azt a választ kaptam, hogy a kormányrendelet lehetővé teszi. Ennyi volt
a fogyasztó rendezése. Úgyhogy szeretném, ha egy kicsit a súlyán kezelnénk, szóval
garantálom, hogy majdnem mindenkivel megtörténik ilyen az országban és nagyon komoly
felháborodás van az emberek között, ami nem a fogyasztóvédelemnél csapódik le,
valószínűleg a civilek többet tudnak erről és a képviselői irodáktól. Tehát a panaszok legalább
egyharmada a közüzemi számlával kapcsolatos. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr is jelezte, hogy szólni kíván és Örvendi
képviselő úr is. Szerintem egyszerűbb a mikrofon szempontjából, hogy előbb a képviselő úr
és utána én átadom majd a mikrofont alelnök úrnak.

ÖRVENDI LÁSZLÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Kedves Vendégek! Kapcsolódok Spaller képviselő úr leveléhez és a Horváth
képviselő úr által elmondottakhoz, de most elsősorban a gázszámlák oldaláról szeretném
megnézni.

A lakossági fogyasztói panaszok környezetemben hasonlóak, mint amit hallottunk, és
amit láttunk is a kivetítőn. Azonban nemcsak lakossági fogyasztók vannak, hanem jelentős
számú vállalkozói fogyasztás is van Magyarországon, és ha ezeket az elszámolásokat nézzük,
ez még különben meg van komplikálva, mint a lakossági fogyasztóé. Előre kell fizetni,
lekötött mennyiségeket kell előre kifizetni és bizony, ha ez a lekötött mennyiség elfogyasztása
nem történik meg, magyarul túlfizetésbe kerül a vállalkozó, mehet a pénze után, valamikor
egy év múlva kapja meg, mert a következő számlánál nem írják jóvá azt a fogyasztást, amivel
mínuszba került a vállalkozó.

A másik nagy probléma és különösen a mezőgazdaságban. Ugye egy jelentős
energiafogyasztó a mezőgazdaság, különösen ősszel a szárítóüzemek óriási gázmennyiséget
fogyasztanak, és most legújabban kitaláltak egy olyat – szerintem pénzbehajtó intézkedés -,
hogy ha nulla Celsius fok alá kerül a napi átlaghőmérséklet és használja a szárítót az a
vállalkozó, akkor számoljon arra, hogy egy teljes éves teljesítménydíjat kap büntetésként a
nyakába. Micsoda dolog ez kérem? Ez teljesen ellehetetlenítése a vállalkozóknak, úgyhogy én
kérem, hogy ezt is vegyük figyelembe. A vállalkozói számlát és elszámolásokat egyszerűbbé
kell tenni, átláthatóbbá és vállalkozóbaráttá tenni az energia-elszámolásokat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon!

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Főigazgató-helyettes asszonynak
szeretnék néhány kérdést feltenni épp ebben a témában.

Az egyik az Országos Mérésügyi Hivatalhoz kapcsolódik. Ugye van egy rendeletünk,
ami kimondja, hogy kötelező olyan mérőórát használni és alkalmazni, ami előre minősített,
nyilván, miután egy szem hivatalunk van: az OMH-val és rendszeresen vizsgált. Ön szerint
miért nem teszik meg a szolgáltatók, hogy rendszeresen elvégzik ezt a dolgot, hiszen ha jogi
útra viszi a dolgot, nyilván megnyeri velük szemben az ebből eltérő méréseket, erre vannak
konkrét példák. Tehát rendelet van, létező rendelet erre az OMH által hitelesített órákra.



- 27 -

A másik kérdés az energia lekötés kérdése előre – és itt ebben az esetben a vállalkozó,
meg a magánszemély között, mint fogyasztó között nincs különbség. Tudjuk, hogy a
teljesítménydíjat a vállalkozók akkor is kifizetik, ha nem vették igénybe azt az áramot, azt a
gázt. Én ezt inkorrektnek tartom olyan szempontból, hogy egy vállalkozás a maga kárára és
hasznára dolgozik, így az energiaszolgáltatók miért nem a saját kárukra és hasznukra
dolgoznak; tippeljék meg, hogy mennyi áramot szeretnének a piacon megvenni és adják el
azt. Ön szerint fogyasztóvédelmi szempontból lehet-e ezzel a kérdéssel valamit kezdeni, ez
nagyon komoly milliárdos tétel.

A pontos mérést miért nem tudjuk megoldani? Tehát miért van ez az átláthatatlan,
kiszámíthatatlan, több tételből álló, zavaros számla? És van-e mód arra, hogy egységes
mennyiségi egységre lehessen például a gázt számolni. Ha joul joul, akkor joult mérő órát
tegyenek fel. Ha köbméter, köbméter, de akkor köbméterre fizessünk. Konkrétan feltehetem
úgy is, hogy érthetőbb legyen, hogy én nem akarok vizet és gőzt venni otthon. Köszönöm
szépen.

(Az elnöklést  Simon Gábor veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak az elnöklést.
Balla Gergő képviselő úrnak adok szót. Ha más nem, utána zárásként én még két

megjegyzést tennék. Képviselő úr, parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Meghívottak! Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan személyes felvetésem, hogy a szolgáltatók
mintha kicsit fordítva ülnének a lovon. Tehát bárki bármilyen problémával bemegy egy
szolgáltatóhoz, akkor nem úgy kezelik, mint egy fogyasztót – megtisztelően -, hanem jó
esetben csak félvállról beszélnek vele, rosszabb esetben akár el is küldik. Tehát az a
versenyhelyzet, amit említenek, hogy ezzel a szolgáltatók tudnak versenyezni, egyáltalán
nincs meg. És nemcsak ezeknek a szolgáltatóknál, hanem az állami hivataloknál is ilyen
problémás az ügyintézés. Ezzel kapcsolatban kellene még valamit tennünk, hogy igenis a
fogyasztó fogyasztó legyen, és legyen megtisztelve a szolgáltató részéről. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a bizottság tagjai részéről több
megjegyzés nincsen. Röviden szeretnék rákérdezni, hogy még az év elején napirenden volt a
közüzemi magatartási kódex, lehet-e tudni valamit arról, hogy hogyan áll ez a kérdés. Illetve
azt gondolom, hogy a következő megjegyzésemet majd a vállalkozásokat követően tenném
meg.

No akkor, most kicsit nyissuk a kört. Néhány kérdés érkezett főigazgató-helyettes
asszonyhoz, és úgy érzem, hogy a megjegyzések kapcsán biztosan szólni akarnak a gazdaság
szereplői is. Megadom önöknek is a lehetőséget. Valamilyen módon jelezzék,
kézfelnyújtással, hogy szólni kívánnak, és természetesen fognak tudni élni a lehetőséggel.

Szerintem kezdjük főigazgató-helyettes asszonynál, és addig lélekben készüljenek rá,
és utána önöké a lehetőség. Tessék parancsolni!

Csákiné dr. Gyuris Krisztina válaszadása

CSÁKINÉ DR. GYURIS KRISZTINA főigazgató-helyettes (Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm szépen a kérdéseket. Teljesen jogosnak érzem a
felvetéseket, ugyanakkor, ha megengedik nekem, óvatos lennék a válasszal. Már csak azért is,
mert tulajdonképpen mi lakossági fogyasztói panaszokat vizsgálunk ki, ugyanakkor úgy
gondolom, hogy az önök által felvetett kérdések inkább az Energia Hivatal kompetenciájába
tartozhatnak, tehát hogy ők pontosabb és korrektebb választ tudnak erre adni. Elképzelésem
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van a dologról, azt viszont most – úgy gondolom, hogy – talán jobb, ha nem hangoztatom.
Viszont, mivel itt vannak a szolgáltatók, ezért kíváncsi lennék az ő válaszukra.

Az energialekötéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy igen, nálunk is
volt már olyan panasz, amikor konkrétan leégett az ingatlan és nyolc hónapra is ki kellett
fizetni tulajdonképpen az ennek megfelelő díjat. Ugyanakkor azt kell hogy mondjam, hogy
sajnos az akkori jogszabályok alapján abszolút jogos követelés volt, tehát itt megint csak
jogszabályi szinten így van rendezve ez a kérdés. Köszönöm.

ELNÖK: Szerintem ez magas labda, pattogó labda, az önök térfelén van. Ha élni
kívánnak a lehetőséggel, akkor kérem, tegyék meg. Jelentkezés útján adom meg a szót. Kérem
szépen a név és a szervezet vagy cég bemondását. Az úré először, tessék parancsolni!

Szolgáltatók, cégek hozzászólásai

KÓRODY DÁVID (FEOSZ): Jó napot kívánok, elnök úr. Köszönöm a szót. A
képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni és megerősíteni, hiszen kíváncsi volt a civil oldal
tapasztalataira a fogyasztói oldal beérkező panaszai kapcsán. Ugyanakkor szeretnék reagálni
Gyuris Krisztina doktornak is a felvetéseire, illetve reakcióira.

Először is nagyon fontos megismételnem azt, amit a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatósághoz beérkezett panaszok kapcsán hallottuk, hogy a legmagasabb szám 124 volt. Itt
ugyanakkor érdemes azon elgondolkodni, hogy vajon a fogyasztó mennyire is fordul a
hatósághoz, és mennyire is él panasztételi lehetőségével.

Tehát el kell mondjam, hogy korábbi munkahely kapcsán egy nagyobb magyarországi
érdekeltségű szolgáltató ügyfélszolgálatán dolgoztam – úgy érzem, hogy ezzel még nem
sértek üzleti titkot, hogyha elmondom -, és gyakorlatilag tíz hívásból 7-8 azzal volt
kapcsolatos, hogy a fogyasztók nem értik a számlát, többek között, teszem azt, két diplomával
rendelkező is megjegyezte, hogy ilyen végzettséggel rendelkezik, de egyszerűen nem tud
elmenni a számlán. Meg kell jegyezzem, hogy a fogyasztó olyan, hogy amint így
kipanaszkodja magát, lenyugszik, amíg megkapja a következő számlát. Tehát itt nem
feltétlenül valós adat, ami az NFH-hoz beérkezik, hiszen itt ennek kapcsán sokkal több panasz
lenne, csak ugye a fogyasztók nem élnek vele.

Viszont a szövetség által beérkezett fogyasztói panaszokkal kapcsolatosan azt is el kell
mondjam, hogy legalább a panaszok egyharmad része mindenképpen a közüzemi számlákkal
kapcsolatos. Itt fontos kitérni arra, hogy nemcsak a lakossági fogyasztók jelentkeznek
panaszokkal, hanem az üzleti fogyasztók is. Legkonkrétabb slágertéma a számlák nem
érthetősége, illetve a különböző túlszámlázással kapcsolatos kérdések.

Tehát a képviselő úr által felolvasott iromány célkitűzései kapcsán, illetve a Gyuris
Krisztina által is ismertetett november 15-én hatályba lépő rendelet kapcsán reméljük, hogy ez
mindenképpen a fogyasztói számlák egyszerűsítését fogja eredményezni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg várnánk a szolgáltatók jelzését. Kérek egy
mikrofont az úrnak.

SZINVAI ÁRPÁD (Főgáz Zrt.): Kényelmetlen helyzetben vannak a szolgáltatók, mert
a bizottság eléggé egy platformon van. Azért azt figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatók
nem a saját törvényük szerint működnek. Előre szeretném bocsátani, amit a főigazgató-
helyettes asszony is mondott, hogy végül is alapvető jogszabályok mentén működnek a
szolgáltatók, végzik tevékenységüket, számláznak és a méréseket is ez alapján végzik.

Az első, a mérők és a mérőhelyek kialakítása, a mérők hitelessége. Ezeket
egyértelműen leszabályozott módon kell felszerelni, hitelesíteni, és ha még igaz is adott
esetben az, hogy a szolgáltató a hitelesítő, akkor is az OMH által bemért és hitelesített mérők,
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kontrollmérő a hitelesítési eszköz, tehát az OMH felügyeli a hitelesítést. Az, hogy milyen
pontos a mérő, az is meg van határozva a törvényben.

Felmerült itt a kérdés, hogy miért nem arról ad számlát a szolgáltató, amit a mérő mér.
Magyarán, hogyha hőmennyiségről adnak elszámolást, akkor miért nem hőmennyiséget
mérünk, miért köbmétert, ráadásul nem is normál köbmétert, hanem üzemi köbmétert? Azt
meg kell mondani, hogy jelenleg egy általános háztartási mérőnek, egy 4-6 köbméteres
mérőnek a költsége tízezres nagyságrendben mérhető.

Ha egyáltalán a világon valahol létezik megajoule-alapú mérő, az majdnem hogy
milliós nagyságrendű lenne. És hogy a jogszabály írja elő azt, hogy a mérés hogyan történjen,
illetve mi a mérés és az elszámolás alapja. A gáznál a mérés alapja a köbméter. Úgy érzem –
és függetlenítem magamat a gázszolgáltatótól -, hogy valahol a fogyasztók érdeke az, hogy
ténylegesen azután fizessen, amit ő valóban mennyiségként felhasznál. Tehát, ha a különböző
betáplálási pontokból érkezik a gáz különböző paraméterekkel, azt lehetőség szerint mérjük;
ezt jelenleg Magyarországon nem a szolgáltatók végzik, hanem egyrészt az Országos
Meteorológiai Szolgálat végzi, a nyomás és a hőmérsékletméréseket és a hőmennyiség, mint
értékmérést pedig végzi az E.ON Trade, tehát a szállítói oldalnak a mérését, és e
mérésalapokat biztosítja a szolgáltatók részére az elszámolás érdekében. Tehát úgy gondolom,
hogy a szolgáltatók egyrészt a jogszabályok által előírt módon megpróbálnak korrekt módon
elszámolni a fogyasztókkal pont annak érdekében, hogy például – most tényleg nem akarok
belemenni a fizika törvényszerűségeibe - a gázhalmazállapot oldása függ a nyomástól, a
hőmérséklettől.

És az egésznek a témája, hogy a számla és a számla érthetősége. Amikor közüzemi
szolgáltatók voltunk és voltak, akkor egyszerűen volt egy gázdíj és volt egy alapdíj. Ezt az
elmúlt időszak jogszabályalkotói és a jogi körülmények késztették arra a jogszabályalkotókat,
hogy ezt különböző egyéb díjakkal egészítse ki, nagyon szépen fel is volt tüntetve, hogy
milyen díjak vannak, az import korrekciós tényező, illetve a stratégiai gázkészlet
biztosításához szükséges díjtétel. Ezt is jogszabály írja elő, hogy ezt külön kell feltüntetni a
számlán, tehát a szolgáltatók – és én most nem védőbeszédet szeretnék tartani -, csak tényleg
a korrekt számlatartalom megvilágítását szeretném bemutatni.

És csak röviden, hogy a tavalyi évben az említett 31-es KHEM rendelet
kidolgozásakor a szolgáltatók is bevonásra kerültek, és igyekeztünk tényleg a fogyasztói
érdekeket is figyelembe véve a számlaképet olyan formában alakítani, ami valamelyest növeli
a fogyasztói érdekek védelmét. A Fővárosi Gázművek éppen tavaly év végén végzett egy
fogyasztói kutatást, ami eredményeképpen ez év áprilisban átalakította a számláját.
Igyekeztünk a fogyasztói kutatás eredményét, illetve a 31-es rendeletben előírtakat
figyelembe venni és a számlát ilyen formában átalakítani, és abban már szerepelnek az itt
említett folyószámla egyenlegtől kezdve - bár korábban is szerepeltek a folyószámla egyenleg
értékei -, illetve a részszámlák tételes feltüntetése is megjelenik, de a főigazgató-helyettes
asszonynak a felvetésére tételesen is tudunk reagálni, ha szükséges. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még ebben a körben fogunk időzni, úgy látom, hogy a
civil oldalról volt egy jelentkezés és utána - legyenek bátrak - mások is.

BÁNYAI PÉTER MIHÁLY (Panaszfal): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívott
Vendégek! Civil Társak! Én a Panaszfal.hu fogyasztóvédelmi honlap munkatársa vagyok.

Először arra reagálnék, amit a tisztelt Gázművek képviselője mondott.
Megmagyarázni én is meg tudom, csak nem értem. Szóval akkor, ha egy gázszolgáltatás
évtizedek óta problémás abban, hogy mit kap a fogyasztó; ’92 volt az, amikor az Új Reflektor
Magazin kiszállt a Gázművekhez és panasz alapján elkezdték vizsgálgatni, hogy hogy lehet
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az, hogy ezelőtt két évvel még 12 perc alatt forrt fel a víz, most meg 17 perc alatt, de azt is
meg tudták magyarázni.

Az, hogy hogy számláznak, az pedig mindig azon múlik, hogy a szakértők mit
mondanak, hogy azt javasoljuk, hogy – és akkor a képviselő, aki adott esetben más területen
dolgozik, elfogadja a szakember javaslatát. Azt javaslom, hogy úgy számlázzanak, hogy az
egyszerű fogyasztó megértse. Mert én tudom azt, hogy ha átállnak egy Joule-alapú mérésre,
akkor az baromi drága. Tehát az egyszerű módokat kell megkeresni, nem pedig a baromi
drágát. Ez egy hivatkozási alap, de az a korrekt, amikor a Juliska néni elolvassa és tudja, hogy
mennyit kell fizetni. Az, hogy mi a mellékkörülmény, milyen mellékágat tesznek bele, ez
senkit nem érdekel, mennyi a prémium, mennyi a veszteség, mennyi az útiköltség, ezek senkit
nem érdekelnek, ugyanúgy, ahogy az áramszámlában bent lévőt, mert arra kellene törekedni,
egy olyan törvényt kialakítani a számlázásra, ahogy a kedves fogyasztó elképzeli, ebben
igazad van.

Aztán a másik dolog. A szolgáltatók abban a helyzetben vannak, hogy mi fogyasztók
kiszolgáltatottak legyünk, hiszen ezen nem tudunk változtatni mi fogyasztók, ezen önök
tudnak változtatni, ha úgy módosítják a jogszabályokat. Mondok egy példát. Ezelőtt másfél
éve felmondtam egy szolgáltatást – ez nem gáz, meg nem villany, hanem ez egy
mobilszolgáltatás -, azóta megváltozott a szolgáltatónak a neve, de a bürokráciája nem. És
nem veszi tudomásul, hogy én már nem vagyok bent a cégnél az ő fogyasztója,
szolgáltatásának igénybevevője, hanem, hogy szétbomlott; a fogyasztóvédelmi flottánál
vagyok és a flotta tagjai nem kapják meg a számlaidőt annak ellenére, hogy ezt kértük és
másfél éve ezen vitatkozunk. Na most, kell-e szétbontani, avagy nem kell szétbontani? Ez
nem fogyasztóbarát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Referáljon a szolgáltató, ha van önök között. Legyenek,
kedvesek szálljanak be a vitába, ez az önök bőrére is megy.

ZÁHONYI CSABA (DÉMÁSZ Zrt.): Záhonyi Csaba, EDF-DÉMÁSZ
Áramszolgáltató képviseletében.

Volt olyan téma, ami kapcsán konkrétan meg lettünk szólítva. Úgy gondolom, hogy
néhány félreértést vagy esetleges félreértést szeretnék tisztázni. Egyrészt az, hogy jó az a
szolgáltatónak, ha a fogyasztó nem érti a számlákat, ez nem igaz. Tehát nyilván, ha a
fogyasztó nem érti a számlát, illetve az elszámolást nem tartja megfelelőnek, akkor nem fogja
a számlát kifizetni egyrészről; vagy bejön az ügyfélszolgálatra problémázik, esetleg
különböző fogyasztóvédelmi szervezetekhez fordul. Az nekünk mindenféleképpen, vagy
legalábbis az EDF-DÉMÁSZ-nak fontos, hogy igenis érthető számlák legyenek, és igenis
korrekt legyen az elszámolás, ezt szeretném leszögezni.

Másrészről pedig azt, hogy mi minden olyan kezdeményezést támogatnánk, illetve
részben talán próbáltunk is elébe menni, ugyanis a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is
fordultunk több esetben. Még a tavaly decemberi közüzemi kódex, vagy így elhíresült:
közüzemi kódex – számla egyszerűsítési kezdeményezése előtt megkerestük a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságot, két alkalommal is egyeztettünk, hogy hogyan lehetne
egyértelművé tenni a fogyasztók számára.

Úgy gondolom, hogy elindult egy jó folyamat, nagyon-nagyon örültünk annak, amikor
decemberben elindult – részben félbeszakadt, inkább azt mondanám -, tehát jó irányba
mozdultunk el, de a teremben úgy gondolom, hogy senki sem gondolja azt, hogy nem lehetne
például a villanyszámlán még egyszerűsíteni. Azt szeretném javasolni és nagyon szépen kérni,
hogy segítsük a szolgáltatók munkáját is: mi találkozunk először a fogyasztókkal, mi
találkozunk ezekkel a panaszokkal, mi látjuk, értjük, viszont nem térhetünk el a
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jogszabályoktól. Tehát, ha és amennyiben van lehetőség az egyszerűsítésre, akkor azokat
tegyük meg és ne a bonyolítás irányába haladjunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Biztató megjegyzések.
Tóth Ákos úrnak adnám meg a szót!

TÓTH ÁKOS (Ipari Energiafogyasztók Fóruma): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök
Úr! Tóth Ákos vagyok, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának képviseletében, de félállásban
a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége nevében is hozzászólnék most ehhez a vitához,
beszélgetéshez.

Teljes mértékben egyetértek a Főgáz képviselőjének a hozzászólásával, miszerint
valóban a szolgáltatók alapvetően a jogszabályoknak megfelelően kell hogy eljárjanak, és a
képviselői is mindenfajta tevékenységnél: úgy a számlázásban, mint a mindenfajta
kapcsolattartásban. De egyet ne felejtsünk el, hogy ezek a számlatételek, amik ilyen
felhőszerűen megjelentek a kivetítésben is, egy része igenis lokális helyi lobbi érdekek
alapján került be abba a számlaképbe, amit ma használunk akár a szénfillér, akár az iparági
nyugdíjasok kiegészítő fedezetéről beszélünk.

Sajnos a beszélgetésből úgy tűnik, hogy a számlázás problémakörében ezek a
különféle, a fogyasztók számára nem igazán érthető részletek elfedik azt az alapvető

problémát, hogy volt az energiaszolgáltatásnak egy százéves gyakorlata, nevezhetjük úgy is,
hogy az offline mérés-elszámolás és leolvasás, ami azt jelentette, hogy havi szinten kiment a
díjbeszedő vagy a díjleolvasó, megnézte a mérőórát és ezzel két dolgot biztosított. Az egyik
az volt, hogy egyetértésben a fogyasztóval ugyanazt az értéket rögzítették kiszámlázásra,
kettő, havi szinten volt kapcsolattartás a szolgáltatóval, tehát bármilyen probléma volt a
méréssel, legfeljebb egy hónapra visszanyúló problémát jelentett.

Sajnos a liberalizációval ez a helyzet megváltozott, egyrészt azért, mert bevezetésre
került a mostani módszer, ami nyilván a szolgáltatók számára jelentett egy kényelmi
megoldást. Ez a részszámlázási rendszer megnövelte a fogyasztó kockázatát. Az a probléma,
és ezt saját tapasztalatból is mondom mint iparágbeli és szakmabeli, én diktálós fogyasztó
vagyok, ami azt jelenti, hogy havi szinten a leolvasási ciklusnak megfelelően próbálom
tudatni a szolgáltatómmal, hogy nálam a mérőállás hogy áll, hogy annak megfelelően
fizethessem az energiát, ahogy azt fogyasztom.

A mérőciklus ma már nem igazodik az egyre gyakrabban előálló energiaár-
változásokhoz, ez egy sajnálatos dolog. Az már nagyobb probléma, hogy ugyanakkor ezek a
fogadórendszerek nincsenek arra felkészülve, hogy adott esetben egy árváltozás kapcsán az
ember diktálhasson mérőállást, hogy én mennyit fogyasztottam az ilyen árú energiából és ettől
kezdve a másikat fogyasztom. Tehát ez az én perverzióm, hogy próbálom tudatni a
szolgáltatómmal, hogy én most a mérőállásommal az árváltozás kapcsán szeretném követni az
árakat.

A másik, ami szintén probléma, hogy az így diktált adatok kapcsán utólagosan, mikor
van az éves elszámolási számla, szembesülnöm kell azzal, hogy én hiába diktáltam adatot a
mérőállás-változásokkal havi szinten, gyakorlatilag a szolgáltató újrakalkulálja az egész éves
fogyasztásomat, és elrugaszkodik azoktól az adatoktól, amiket én tényszerűen közöltem.

A nagy fogyasztóknál szintén liberalizációs jelenség, hogy a korábbi offline leolvasás
helyett megjelent az úgynevezett idősoros mérés bizonyos Amper-érték felett. Nem szabad
elfelejteni, hogy igenis az alapja az az offline mérés, amit korábban is a fogyasztóval szinte
megállapodásos alapon tudott rögzíteni a szolgáltató és a fogyasztó. Sajnos ma - és itt ez a
probléma a különféle elemekkel, elfedi ezt az alapproblémát - nem hiteles mérés alapján
történik az idősoros mérésnek az elszámolása. Miért? Mert az OMH a készüléket hitelesíti, a
mérőeszközt. Ugyanakkor ma már a mérési rendszer ennél jóval kiterjedtebb, hiszen utána
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egy jelátviteli úton bekerül az egész feldolgozásra egy szolgáltatói számítógépes központba,
és a számla a számítógépes központ adatai alapján készül, nem pedig a mérő adatai alapján.

Mint gyakorló iparági energetikus tudom, hogy volt olyan példa egyébként, amikor a
gödöllői hév vonalán karbantartás volt, és az ELMŰ simán kiszámlázta ugyanúgy, mintha
jártak volna a vonatok, ugyanazt a fogyasztást, mondván, hogy biztos mérő- vagy jelátviteli
hiba volt, és azért nem látta, hogy közben egyszerűen állt a forgalom.

Tehát az a probléma, és ez komoly kérdés, hogy az Országos Mérésügyi Hivatal hogy
viszonyul ehhez az állapothoz, és a jogszabályrendszerünk hogy viszonyul ehhez az
állapothoz, hogy ma ebben a kiterjesztett mérőrendszerben van ugyan egy hiteles elem, a
mérő, de azon túl az egész rendszer gyakorlatilag nem hiteles és nem is hitelesíthető.

És valamikor, amikor dolgoztam az Elektromos Műveknél, már akkor problémát
jelentett az OMH-nak, hogy állást foglaljon a T-díjas mérések vezérelt ciklusidejével
kapcsolatban, hogy ilyen esetben most mennyire hitelesíthető a mérés. És akkor még nem a
mért mennyiség volt a probléma, hanem csak a ciklusidő vezérlése. Ma ott tartunk, hogy az
egész mérés gyakorlatilag nem hitelesített, mert nem az a kiindulási alap, hogy adott esetben a
regiszterállás megegyezzen a fogyasztó által is ellenőrizhető regiszterállással.

Gázügyben csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az ugye érthető, hogy a
fűtőértéknek megfelelően – én legalábbis szakmabeliként megjegyzem, hogy – azért fizetünk,
amit az a fűtőérték adott köbméter mellett ér. Azt viszont már nem tudom megmagyarázni, sőt
megérteni sem, hogy a rendszerhasználati díjakat is megajoule alapra helyezték. Tudniillik
valahol ez nekem olyan olvasatot jelent, mintha ugyanaz a teherautó öt tonna káposztát visz
vagy öt tonna aranyat, miért kerül többe a fuvarkilométer, hogyha az aranyat viszi, mintha a
káposztát. Tehát az én olvasatomban a gáz rendszerhasználati díja alapvetően köbméterfüggő,
mert a pumpák, a tározók, minden köbméterekről szól. Nem igazán értem, hogy miért kellett
bekeverni a fűtőértéket és az elszámolásnak így az alapjává tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lassan körvonalazódik a vitának ez a része is, és aztán a
végén megpróbálunk valami összefoglalást tenni.

KISS BÉLA (TIGÁZ Zrt.): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A TIGÁZ Zrt.
számlaadási vezetője vagyok. Az itt elhangzottakat nem akarom ismételni, amit a tisztelt
kolléga itt elmondott, az az ipari nagyfogyasztók elszámolási kérdéseit feszegette.

Az első részhez annyit szeretnék hozzátenni – a kételyeket eloszlatni -, hogy a
szolgáltatóktól független szereplők adják a fűtőértékadatokat, amit napi adatként betöltünk a
számlázási rendszerbe, és ezt vesszük figyelembe. Természetesen kölcsönös bizalomnak kell
a piaci szereplők között lenni, mert egyébként nem fog működni. Én tisztelettel kérem a
bizottság jelenlévő tagjait, mert több évtizedre visszamutató kérdés, amit ma is feszegetünk,
hogy amikor ezt a kérdést megvilágítjuk, akkor próbáljuk a jogi szabályozás, a jogi környezet
alapján megközelíteni, hogy mit miért teszünk. A szolgáltatók soha nem akartak csak a jog
mögé bújni, de jogalkalmazóként kell szerepelni, mert egyébként ezt vizsgálják a hatóságok
teljesen jogosan és tényszerűen.

Mindenki számára világos, hogy az elmúlt időszakban hány szereplő jelent meg a
piacon, rendszerhasználati, egyéb díjtételek vonatkozásában, amit az NFH képviselője, illetve
többen is elmondtak, a biztonsági készletezéstől az importkorrekció tényezőig. Ezen kívül
nem említettük a szociális gázártámogatás folyósítását, mert a fogyasztók 70-80 százalékának
teljesen jogosan, érthető módon ezt kell számolni.

Bonyolult a számla, de alapvetően ez hőmennyiségalapú elszámolás.
Illetve még egy dolgot szeretnék mondani, itt felmerült a szállítókkal, illetve az ipari

fogyasztókkal kapcsolatban, hogy ezek a bizonyos készenléti díjak, ezek éves díjak. Ez
igazából a piac szereplői, a fogyasztók miatt van, hogy arányosan van elosztva, hogy havonta
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azonos összegben számlázzák, hogy arányos és egyenletes terhelést jelentsen. Elhangzott itt,
hogy a szolgáltatók nem fogadják a diktálásokat. Gondolom, hogy az ősz halántékomon
látszik, hogy néhány éve én is dolgozom az iparágban. Gyakorlatilag mindig fogadtuk, és
mióta az új szakrendszer van, közel egy évtizede, biztosított a lehetőség. Tehát nemcsak, hogy
fogadjuk a mérőállást, hanem a különböző típusú számlákban figyelembe vesszük, és az
elszámolásnál kezeljük. A Tigáz részéről diktált számla, ha időben diktált a tisztelt fogyasztó,
akkor elszámoló számlát kap és az utolsó időszakra van a leolvasott fogyasztással elszámolva.
Mindezt annak idején még az Energia Hivatallal egyeztetve, a velük való egyetértés alapján
állapítottuk meg.

Természetesen az itt jelenlévő szereplőknek igenis együtt kell működni. A most
megjelent és hatályba lépett jogszabály is annak a többkörös együttműködésnek az eredménye
- és ha érthetőbb lesz egy kicsit a számla, annak a gyümölcse -, amit az itt ülő iparági
szereplők, jogalkotók, jogalkalmazók együttesen készítettek. Viszont én azt kérném, hogy
időt adva magunknak: áttekinteni a szabályozás alapjaitól és alulról építkezve próbáljunk
eljutni oda, hogy ezt a célt tudjuk teljesíteni, mert ilyen jogi szabályozás mellett ezt lehet
kihozni, amit most jelenleg látunk - de ebben a tisztelt képviselők tudnak együttműködni,
konstruktív partnerek lenni.

Köszönjük szépen a lehetőséget.

ELNÖK: A teljesítménydíjra még nem válaszoltak, de még egy rövid megjegyzésre
visszaadom a szót.

TÓTH ÁKOS (Ipari Energiafogyasztók Fóruma): Csak egy tisztázó megjegyzés. Nem
arról beszéltem, hogy nem fogadják a diktálást, természetesen, ha erre szerződése van, el kell
fogadják; arról beszéltem, hogy a diktálási ciklus eltér az árszabályozási ciklustól, általában
ezek puha régensek és ilyen esetre nincsenek felkészítve ezek a rendszerek, hogy soron kívül,
nem a diktálási ciklusban, hanem az árváltozással kapcsolatos mérőállások időpontjában.
(Nem  jól hallható a kiegészítés.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyors reagálásra van még lehetőség, és megpróbálom
valamiféle összefoglalással előrelendíteni ezt az egyébként nem egyszerűnek tűnő kérdéskört.

Tessék parancsolni!

ÁDOKNÉ DANKÓ ÉVA osztályvezető (GDF Suez): A jogszabályok ezt kötelezővé
is teszik minden egyes szolgáltatóra, és minden egyes szolgáltató ezt alkalmazza is. És abban
a számlában, amelyiknél az árváltozással érintett időszakban beérkezik az ügyféltől a diktálás,
ez a diktálás figyelembe van véve, és a szerint az elosztás el van végezve. Ez tény, és ha
valami egyéb ilyen probléma lenne, az csak egy valami konkrét dolog lehet, ami valószínűleg
teljesen egyedi hiba.

A diktáláshoz még annyit tennék hozzá, hogy a mi társaságunknál összesen 6 csatorna
van ahhoz, hogy az ügyfél bediktálja a mérőállását: ez egy automata, de telefonon, irodában
és külön levelezőlapon is, tehát nekünk ez nem gond. Úgy tudom, hogy a többi szolgáltató is
hasonló adottságokkal rendelkezik, tehát aki diktálni akar, annak minden lehetősége megvan
rá.

Egyetlen egy dologra reagálnék még, amire úgy érzem, hogy a kollegák nem
reagáltak. Ez itt elhangzott, hogy az új díjak, és itt szerintem a társaságok, a többi társaság
véleményét is gondolom, érinti ez, hogy az új díjak, amik bevezetésre kerülnek. Tehát amikor
megjelenik egy jogszabály, például az import korrekciós tényező, vagy akár az Észak-keleti
Szövetség díja, amit fel kell tüntetnünk a számlában. Ehhez a kormányzati kommunikációt
igazából nem tartjuk elegendőnek, és emiatt van az a köztudatban, hogy a szolgáltató már
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megint kitalált egy valami díjat, amit ránk nyom csak azért, hogy többet kelljen fizetni, holott
ez egy jogszabályi kötelezettség, amit nekünk kutyakötelességünk feltüntetni a számlán, a
rajtunk csak átfutó tételek, amelyeket be kell szednünk és továbbítanunk kell a megfelelő

hatóságokhoz.
Úgy érzem és gondolom, hogy ennek a kommunikációját, amikor nem egy olyan

díjtételről van szó, amit a szolgáltató határoz el, hanem, amit jogszabály alapján kötelezően
kell alkalmaznunk, ennek a kommunikációját erősíteni kellene kormányzati oldalról.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még ott egy rövid megjegyzésre van lehetőség, azt
követően, dél környékén szeretném az elnöki összefoglalót megtenni.

SZÉCHENYI LÁSZLÓ (Társadalmi Unió): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a
jelenlevő tagokat, úgy a civileket, mind a szolgáltatókat.

Azt tapasztaltam, rengeteg panasz érkezik hozzánk, a civil szervezetekhez – nem
kívánok ezzel foglalkozni. Úgy érzem, hogy nagyon jó ez a mai fórum. A lényeg az, hogy
találkozik a Hatóság, találkoznak a szolgáltatók és a szolgáltatottak is. Viszont egy rövid
javaslatot szeretnék tenni. Úgy érzem, hogy maguk a szolgáltatók is, ők is szolgáltatottak
egyben, mert ugyanúgy gázhasználók, villanyt használók, mint mi, akik nem vagyunk
szolgáltatók, csak, mint szolgáltatottak ilyen értelemben - tehát tulajdonképpen közös az
érdekünk mindnyájunknak.

Érzem az ő pozitív hozzáállásukat is, hogy ők szeretnék, csak bizonyos intézkedések,
vagy pedig maguk a paragrafusok nem teszik lehetővé azt, hogy a Marika néni, Pista bácsi
megértsék a számlákat. Tehát a jó szándék azon az oldalon is megtalálható. Tehát
mindenféleképpen, és ezért is nagyon javasolnám, hogy még szorosabb legyen a kapcsolat a
Hatóság és a szolgáltatók között a mostani elképzelt új törvények létrehozásában, hogy ők is
értik ugyanezeket a problémákat.

Még az is lehetőség lenne – és még egy javaslat -, hogy tényleg nem évente lenne
leolvasva, hanem negyedévente történne. Ezzel először is munkahelyteremtést is tudnánk a
leolvasókkal biztosítani, valamint személyes kontaktus lenne a szolgáltatók és a lakosság
között, mert a Mari néni, jómagam, boldogan veszem azt, hogy elbeszélgetek; kérem,
mondjon tanácsot, hogy miért ennyi, miért annyi, amikor odajön a leolvasó, akinek van ehhez
képessége. Nem biztos, hogy mosolyogni kéne, de kétségtelen tény az, hogy ez is egy
megoldás lenne az emberi kapcsolatok megteremtésében. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt láttam még jelentkezést. Megadom még a szót,
bocsánat még a képviselő uraknak, hölgyeknek a zárszó előtt.

Tessék parancsolni!

BRUNNER GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Brunner György vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről.

Elnök úr részéről felmerült egy kérdés, meg egy felvetés még korábban. Egyrészt a
31/2010-es KHEM rendelet módosítása lehetőségének a megfontolása; másrészt, hogy
hogyan áll ez a kódex ügy. Gyakorlatilag ez a kódexmódosítás lefolytatásra került, ennek
egyik folyománya ez a 31-es rendelet, ami most fog csak novemberben hatályba lépni. Készen
állunk természetesen a rendszer finomhangolására, de mindenképpen azt javasolnám, hogy
várjuk meg az első gyakorlati tapasztalatokat ezzel kapcsolatban.

Még elhangzott a terményszárítókkal kapcsolatban egy felvetés képviselő úr részéről.
Ezzel kapcsolatban azért szeretném megemlíteni, hogy ezek a fogyasztók, tekintettel arra,
hogy szezonálisan fogyasztanak, egy jelentős kedvezményt kapnak a díjakból, amit október
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31-éig fogyaszthatnak. November-decemberben is most már van lehetőségük arra, hogy
továbbfolytassák a tevékenységüket, de a biztonsági szempontok azok, amik indokolttá teszik
azt, hogy valamihez kötve legyen, hogy meddig terhelhetik a rendszert. Ugyanakkor ez csak
egy lehetőség az elosztók számára, hogy ezt a díjat felszámlázzák, a korábbi években is az
volt a gyakorlat, hogy meg tudtak állapodni a mezőgazdasági termelők az elosztókkal,
kereskedőkkel, úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy a képviselő úr is, ha hozzá
érkeznének ilyen panaszok, akkor javasolja azt a mezőgazdasági termelő számára, hogy
keressék meg ez ügyben a kereskedőiket, elosztóikat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a beszélgetésünknek ezt a részét
lezárhatjuk. Megadom a szót a bizottság tagjainak annak érdekében, hogyha van újra
megjegyzésük, véleményük, azt tegyék meg.

Örvendi képviselő úr, öné elsősorban a szó!

ÖRVENDI LÁSZLÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Én nem kaptam
megnyugtató választ a nulla Celsius fokos napi átlaghőmérséklet esetén történő szárításnál
kiszámlázandó teljesítménydíjjal kapcsolatban. Ugyanis a mezőgazdaság is olyan helyzetben
van, hogy a nagy esőzések miatt a terményeknek még több, mint fele kint van a határban.

Na most, ezt nem lehet kint hagyni, sem arra várni, hogy plusz egy Celsius fok legyen
a napi átlaghőmérséklet. Itt dolgozni, dolgozni kell, mert jelen pillanatban bizony nagyon sok
helyen kint hagyják a terményt, és a fagyra várnak, hogy majd a fagyon takarítják be, mert
képtelenség megközelíteni. Elsüllyed a szállítójármű, elsüllyed a munkagép, minden.

Na most, ha ezt nem veszik figyelembe a szolgáltatók, akkor itt óriási gazdasági kárt
okoznak. Egyetlen közepes teljesítményű szárítónál egy egyéves teljesítménydíj, ami, ha
mínusz egy Celsius fokos átlaghőmérsékletet számít, egymillió-nyolcszázezer forint. Egyetlen
nap. Ezt képtelenség kifizetni, a szárító tönkremegy. Ha ezt a szolgáltatók nem látják, és ezért
a teljesítményért, ezért a plusz „büntetésért” nem kap semmit sem a szolgáltató? Nekem az a
véleményem, hogy megkereste az illető szolgáltatót, a vállalkozó, és bizony hozta neki – én is
megkaptam – azt a levelet, szerződést, amiben ez a kitétel benne szerepel. Ha ezt a büntetést
akármelyik szolgáltató fenn akarja tartani, én úgy gondolom, hogy ez akkor már
fogyasztóvédelmi bizottsági parlamenti intézkedést fog igényelni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr következik.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy ez a
vita hasznos volt, a kapott válaszokból én legalábbis az eddigi politikusi tapasztalataimból azt
szűröm le, hogy visszadobták a labdát a politikának és törvényalkotásra vár az ágazat.
Meglesz, tehát megértettük a feladatot. Elsőként rögtön azt kérném a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságtól, hogy küldje meg nekünk azt a rendelettervezetet, mielőtt
hatályba lép.

ELNÖK: A meghívóval együtt kiküldtük.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Bocsánat, azt hittem, lesz még egy módosítás. Ezt
félreértettem? Azt hittem, hogy november közepéig lesz még egy módosítás. Jó, rendben.

El szeretném mondani, hogy elég rossz tapasztalatunk van, képviselőknek, akik régebb
óta itt vagyunk, elnök úr meg tudja erősíteni, és ez kormánytól független, hogy ezek a
rendeletek a képviselőkhöz már csak akkor jutnak el, amikor alkalmazzák őket, és leginkább
lakossági panaszok kapcsán. Most új kormány van, ajánlom figyelmükbe, ha hamarabb küldik
meg a rendeleteket, akkor mi is tudunk valamit mondani időben.
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A másik rész, a számlák egyszerűbbé tétele, ez kezd letisztulni, hogy milyen
lehetőségek vannak és hogy mit lehet tenni. Ami viszont számomra továbbra sem teljesen
egyértelmű, az pedig az, hogy a lakossági fogyasztói mérőknek a hitelesítése hogyan és kik
által történik, illetve nincs tudomásom arról, hogy a fogyasztónak lehetősége lenne
leellenőrizni azt, hogy az a szolgáltatás, amit kap az ő fogyasztási helyén, megfelel-e annak,
mint ami egyébként a számlán szerepel. Valóban olyan megajoule-okkal rendelkezik egy
adott köbméter gáz az ő fogyasztóhelyén, mint amit neki abban a hónapban kiszámláztak?

A légnyomásadatok bizonyára nagyon fontosak, csak ahány helyen mérjük, annyiféle.
Rögtön itt az első pont, ahol azt kell mondjam, hogy én értem, hogy gázhalmazállapotú, meg
felül kell írni a törvényeket, de ettől függetlenül mégis csak azt kell mondjam, semmilyen
olyan dolog nincs, ami lehetővé tenné egy fogyasztó számára, hogy időnként – nem azt
mondom, hogy minden héten, de időnként – megtörténjen az ellenőrzés. Sőt olyanról sincs
tudomásom, hogy esetleg időnként megjelennének emberek, akik mindenféle igazolványokkal
fel vannak szerelve és azt mondanák, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrzik a szolgáltatót.

És megszűnne végre az a vita, amire miniszteri választ kaptam, le van írva, vagyis
hogy a panaszra, hogy miért forrt fel a víz annyival később, az volt a válasz: mert télen
hidegebb a víz. Ezt a miniszteri választ kaptam. Ami enyhén szólva is kevés. Javaslatként
fogalmazom meg, hogy szerintem a jegyzőkönyvet küldjük el az illetékes minisztériumnak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy vélem, hogy akkor főigazgató-
helyettes asszonynak adok szót majd, de azt megelőzően még adunk más reagálási lehetőséget
is.

SZINVAI ÁRPÁD (Főgáz Zrt.): Röviden, tényleg képviselő úrra reagálva, a
szolgáltatók képviselői nem a törvényalkotókra várnak, hanem azt szeretnék, hogyha a közös
együttgondolkodás eredményeképpen olyan jogszabályok születnének, amik mind a
fogyasztóknak, mind a szolgáltatóknak viszonylag megfelelnek és alkalmazhatóak.

A másik képviselő úrnak a kérdésére a válasz, hogy korábban a szezonális
fogyasztókra évekkel ezelőtt már volt arra példa, hogy olyan kritikus év volt, hogy valóban
nem tudták behordani a terményt, és szükség volt arra, hogy tovább dolgozzanak, akár
december-januárban is, és akkor például egy olyan rendeletmódosítás született, ami
lehetőséget biztosított a kedvezmény további alkalmazására. A szolgáltatók – hogy úgy
fogalmazzak – nem kitolni szeretnének bizonyos fogyasztói réteggel, hanem valóban
jogkövető magatartást szeretnének. Annak úgy érzem, most sincs akadálya, hogy a rendelet
olyan szinten módosuljon, hogy átmenetileg a kedvezményes időszakot meghosszabbítsa, és
ezáltal biztosítsa a termék betakaríthatóságának lehetőségét.

A méréssel kapcsolatban továbbra is azt tudom mondani, hogy minden egyes
fogyasztó megfelelően hozzá van rendelve egy állomáshoz, ezeknek az adatait minden
szolgáltató biztosítja és elérhetővé teszi a honlapján, napi értékeket mutat be, számlában, ez a
honlapon ellenőrizhető. A fogyasztónak van lehetősége a mérő bevizsgálására. Amennyiben a
mérő megfelel a pontossági vizsgálatnak, akkor természetesen a fogyasztónak kell fizetni,
amennyiben nem felel meg, akkor a fogyasztónak nem kell állnia a bevizsgálás költségét.
Tehát minden lehetőség adva van, és itt a DÉMÁSZ-os kollégához is csatlakozom, azt
gondolom, hogy a fogyasztó kifejezett érdeke az, hogy a fogyasztói elszámolás korrekt
legyen, hogy a szolgáltató csak akkor fizesse ki a számlát, hogyha azt le tudta követni,
ellenőrizni tudta, és egyetért annak a tartalmával.

Tehát mi eddig is és ezután is törekszünk az együttműködésre, másrészt pedig a
fogyasztó minél magasabb szintű kiszolgálására. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Több reagálásra nem adnék lehetőséget, főigazgató-
helyettes asszonynak adok szót az összefoglalásra.

Csákiné dr. Gyuris Krisztina összefoglalója

CSÁKINÉ DR. GYURIS KRISZTINA főigazgató-helyettes (Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm szépen. Jómagam csak annyit szeretnék kérni a
bizottság tagjaitól, hogy próbáljunk meg közösen lépéseket tenni a vonatkozó jogszabályok
felülvizsgálata érdekében már csak azért is, mert fogyasztóvédőként rendkívül elkeserítő az,
amikor egy visszaélésszerű helyzetről azt kell megállapítanunk, hogy adott esetben a
jogszabályoknak megfelelően járt el a szolgáltató. A fogyasztóknak viszont ez valóban nem
állhatott érdekében, ugye utaltam már itt a leégett ingatlan esetére.

Illetve amire szeretnék röviden utalni, hogy amennyiben erre a felülvizsgálatra sor
kerülhetne, akkor mindenképpen fontos lenne, hogy tényleg ne a szolgáltató lobbinak
engedjünk, hanem a fogyasztói érdekeket próbáljuk szem előtt tartani. Az ominózus
számlaképrendeletnek is volt azért egy olyan verziója, ami mondjuk, fogyasztóvédőként
sokkal inkább elfogadható lett volna, aztán az utolsó körben mégis történt valami, ami miatt
mondjuk már kevésbé tekinthető fogyasztóbarátnak.

Tulajdonképpen én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy próbáljuk meg úgy
alakítani a jogi szabályozást, hogy tényleg ne érje meg senkinek visszaélni a fogyasztók
bizalmával, a fogyasztók érdekeit tartsuk messzemenően szem előtt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjenek meg néhány gondolatot csak, merthogy
mindjárt jelezném is, hogy ezt a vitát, ezt a konzultációt még nem zártuk le, valószínűsítem
azt, hogy 2011-ben vissza fogunk térni rá. A bizottság tagjaival is összenézve, látjuk azt, hogy
vannak olyan nyitott kérdések, amikre a bizottság szeretne rátekinteni majd, hogy abban
történt-e előrelépés, merthogy azt látom, hogy egy ellentmondásos, sokszereplős, sok érdeket
ütköztető kérdésről beszélünk, ahol az együttműködésnek érdemi feladata volna a bent lévő

szereplőkhöz.
A problémánál látunk szabályozási kérdéseket. Nyilvánvaló a bizottságnak nincs

szerepzavara, nem végrehajtó, nem kormányzati, hanem a jogalkotásban együttműködő
képviselőknek a szerve, ebből következően mi ajánlásokat tudunk tenni. Azt az ajánlást
biztosan megtennénk az érintettek irányába, hogy ott ahol a szabályozásnál a
számlaérthetőség, a számla összeállítás, annak az alapja és a mérési teljesítéshez kapcsolódó
követelmények vannak, ott szeretnénk, ha ennek egy folyamatában való végiggondolása
lenne. Ha ez azt igényli, hogy az általunk már említett KHEM rendeletnek kell majd a
későbbiek során egy korrekcióját elvégezni, akkor azt tegyük meg. De azt javaslom, hogy
először lépjen életbe a jogszabály, aztán azt követően a mostani és az egyéb tapasztalatok
alapján a korrekció történjen meg, nehogy az legyen, hogy nem fog életbe lépni, ami azért
valamelyest – ezt többen visszaigazolták – mégiscsak egy pici előrelépés ahhoz képest, ami
korábban volt.

Az együttműködésben látok feladatokat. Ez a hatóságok, a szolgáltatók, a civilek és
magunkat is ideértve, a jogalkotóknak van egy erős együttműködési kényszere ebben az
ügyben, mi szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. Éppen ezért a második javaslatom az abban
testesül meg, hogy az a közüzemi magatartás kódex, vagy az a közüzemi kódex, aminek a
nyomán maga a rendelet is létrejött, annak biztosan az újragondolása, tartalmi újragondolása
szükséges és szükségesnek látom a jogi eszközökkel való megerősítését is. Ebben az irányban
is kérünk együttműködést és munkát. Nem az a fontos véleményem szerint, hogy most hogy
fogjuk ezt hívni, hanem milyen lesz ennek az eredménye. Ha ennek az eredménye az, hogy a
fogyasztók és a szolgáltatók közt az együttműködés a méltányosság, a panaszkezelés, az



- 38 -

ügykezelés, az érthetőség, nem sorolom tovább, előbbre tud lépni, akkor azt gondolom, hogy
mindegy, hogy hívjuk azt az eszközt, aminek a segítségével ez meg fog történni.

A civileknek a szerepét nagyra értékelem. Ma nem jött ki a vitából az, hogy azért ott,
ahol a konfliktusok kezelésére szükség van, ott a panaszirodákon, a tanácsadó irodákon
keresztül a civil szervezeteknek a szerepe milyen nagy, én ezt erősíteném, ilyen értelemben is
az állampolgári érdekképviselet, érdekvédelem egyik fontos eszközének látom.

Ahogy azt több képviselőtársam is megjegyezte, ez egy jó vita volt, én nem félek a jó
vitától, ha a vita abba az irányba visz bennünket, hogy a megoldásokat elősegítse.
Nyilvánvaló, hogy egy másfél órás konzultáció nem tud minden problémát az asztalra tenni és
minden probléma esetében a végleges megoldást megmondani, de azt az elkötelezettséget
jelzi a bizottság részéről, hogy mi ezzel az üggyel folyamatában is foglalkozni akarunk. Ezért
azt fogom tenni, hogy az elkészülő jegyzőkönyvet az érintett kormányzati szervezeteknek és
mindenkinek, akinek van dolga, el fogjuk küldeni, és mintegy kérni fogjuk, hogy záros időn
belül jelezzenek vissza a bizottság irányába, hogy ennek alapján mit kívánnak annak
érdekében tenni, hogy az itt felvetődött problémák megoldása elősegítésre kerüljön. És hogy
ebben legyen egyfajta valamilyen jó értelemben vett nyomás is, a bizottság jelzi, hogy a jövő
év elején vissza fogunk térni a témára és megnézzük, hogy hol sikerült az előrelépést
megtenni.

Nem akarom tovább gömbölyíteni a fonalat, mégis úgy látom, hogy ennek a vitának
ilyen módon volt értelme. A bizottságnak ez a küldetése, hogy problémákat vegyen asztalra,
és köszönöm szépen a bizottság tagjainak, hogy érdemi módon részt vettek ebben a vitában.
Úgy gondolom, hogy senkinek nem kellett megsértődni, mert a bizottság méltányos volt, a
bizottság tagjai méltányosak voltak ezekben a problémafelvetésekben, hiszen az itt lévő

képviselők személyes tapasztalataik alapján – beleértve az elnököt is – el tudják mondani,
hogy hány és hány, ennél picit indulatosabb lakossági panasszal találkoznak. Ehhez mérten
gondolom, és köszönöm a civil szervezeteknek az együttműködését, várom a javaslatokat.
Tehát ott, ahol fogyasztóvédelmi értelemben a civil szervezetek találkoznak ezzel a
problémával és van érdemi javaslat, akkor tiszteljék meg a bizottságot azzal, hogy ezt
eljuttatják hozzánk. A szolgáltatóknak pedig a megértését kérem és egyben az
együttműködését abban, hogy ez a vita nem önök ellen szólt, hanem annak érdekében, hogy
egy önök által is tapasztalható, sok kényelmetlenséget okozó problémát segítsenek megoldani,
ezért legyenek ebben, kérem együttműködők, a kormányzati szervezeteknek pedig köszönöm,
hogy jelen voltak.

Ezzel ezt a napirendet lezárom és tulajdonképpen két dolgom van. Egyrészt – és
kérem, hogy ezt a vendégek is várják meg - egy egyéb bejelentés, majd azt követően a
bizottsági ülésnek a zárása és a zárás végén a főigazgató úr és a Hatóság jóvoltából egy szolid
szendvics és kávé, tea elfogyasztása, ezt köszönöm szépen. Ez talán egy kicsit a feszültséget
oldja, és még egy szendvics mellett van lehetőség, hogy néhány itt, fel nem vetett, egyébként
vitára ingerlő kérdést, egymással megbeszéljünk.

Egyebek

Az egyebek napirendjében pedig szeretném bejelenteni a bizottság tagjainak – és nem
baj, ha önök is tudják -, hogy miután ez a bizottság ebben a ciklusban először nem eseti,
hanem állandó bizottságként működik, ezért a bizottság most építi ki a nemzetközi
kapcsolatait, amely egyébként összefüggésben van Magyarország soros EU-elnökségével is,
ami jövő év elején fog bekövetkezni. Ezért a bizottság december 9-10-én Brüsszelben egy
szakmai konzultációt fog tenni az Európai Parlament belső piac és fogyasztóvédelmi
bizottságában, amely bizottság egyébként magyarországi ülésekor, amikor a soros elnökség
van, fog együttes ülést is tartani a bizottsággal. Ennek a szakmai konzultációnak a keretében
találkozni fogunk John Dalli úrral az Európai Bizottság egészségügyi és fogyasztóvédelmi
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biztosával, valamint Jaqueline Minor asszonnyal, aki az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatóság fogyasztóvédelmi igazgatója. Eddig a jó hír.

A megoldandó feladat. Bizottsági elnökként el tudtam azt érni, hogy a Ház hozzájárult
a bizottság kiutazásához és néhány fő költségeinek a vállalásához - ez, ha jól emlékszem,
akkor 3 főt jelent a bizottság tagjai közül. Korábban azt javasoltam - és ebben a frakció
képviselőivel egy egyeztetést le is folytattam -, hogy az EP-frakcióval rendelkező frakciók
esetében akár még ez plusz főt is jelenthet, ha amennyiben az EP-frakció vállal költséget.
Szeretném jelezni, hogy én egy plusz fő költségét a mi EP-frakciónkra ráterheltem, tehát ilyen
értelemben talán a többi frakciónak is van mozgástere, ennek eredményeként alakulhatna ki a
bizottság delegációja, amire visszatérnénk. Csak azt szerettem volna jelezni - merthogy ebben
volt civil kezdeményezés is -, hogy egy ilyen utazás és egy ilyen találkozó jöjjön létre, meg
hogy a feladatot a bizottság elnöke elvégezte, december 9-10-én Brüsszelben ez a szakmai
konzultáció megejtődik. A frakció képviselőivel fogok még abban konzultálni, hogy a
tényleges delegáció összeállításában hogyan tudunk erőforrásokat megmozdítva minél
nagyobb körben részt venni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselőtársaim! Ezzel a mai bizottsági ülés –
úgy vélem, hogy – a munkájának a végére ért, a bizottsági ülés formális részét lezárom. Az
elnöki összefoglalóban rögzítettek teljesítését a bizottság titkárságán keresztül meg tudjuk
oldani, önöket pedig a főigazgató úr és a Fogyasztóvédelmi Hatóság jóvoltából egy szolid kis
szendvicsezésre várjuk. Nem tudom, főigazgató úr, a házigazda jogán akarsz-e még valamit
mondani…

PINTÉR ISTVÁN főigazgató (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Nagyon szépen
köszönjük, hogy ellátogattak ide, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság épületébe. És elnök
úr még annyit elfelejtett elmondani, hogy természetesen a szolid „válságebéd” után azért
lehetőség nyílik arra, hogy a laboratóriumunkat megtekintsék. Ez az élelmiszeripari, illetve
vegyi laboratórium, valamint a műszaki laboratórium.

És visszakanyarodnék egy-két gondolat erejéig, főigazgató-helyettes asszony mondta,
hogy nagyon jó példa az osztrák jogalkotás erre a területre, amiről beszélgettünk. Az
osztrákok – jelzem egyébként, hogy – nagyon jó jogszabályt alkottak, amit lefordítottunk,
tanulmányozzuk, és azt gondoljuk, hogy mivel két hét múlva megyünk Burgenlandba, talán
érdemes ezt a jogszabályt is áttekintenünk, és ha ez jó, lehet, hogy érdemes ezt egy az egyben
adaptálni a magyar jogrendszerbe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem.

Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53  perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Dr. Horváth Zsolt  (Fidesz)
a bizottság tagja
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