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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok. Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelenteket,
képviselőtársaimat, a napirendekhez érkező előadókat, a civil szervezetek képviselőit és a
nyilvánosság, a média érdeklődő jelenlévő képviselőit is.

A bizottságunk határozatképes, nincsen akadálya annak, hogy a mai bizottsági ülést
megkezdjük és érdemben a bizottsági ülésre szánt napirendeket megtárgyaljuk.

Szeretném önöknek elmondani, hogy a bizottság előzetesen meghatározta a mai
ülésnek a napirendjét, ezt menet közben egy napirenddel kiegészítettem. Ez a napirend: az
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/1479. számú
törvényjavaslat, amelynek az általános vitájáról is döntenünk kell. Ezek szerint négy
napirendet tárgyalunk meg a mai bizottsági ülésen.

Az első napirend keretében a mobiltelefon – és mobilinternet – szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekről fogunk szót váltani. Ebben a szolgáltatók mellett a
Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a GVH képviselőit is meghívtuk, valamint a
minisztérium, illetve a civil szervezeteknek a képviselőit. A második napirendünkben a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat T/1480. általános vitára
való alkalmasságáról döntünk. A harmadik napirend keretében - a már általam említett: egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/1479-es számú, általános
vitára való alkalmasságáról döntünk és a negyedik az egyebek napirend.

Ezzel a kiegészítéssel kérem a bizottság tagjait, hogy döntsünk a mai napirendről. Aki
elfogadja a napirendet, kérem szépen, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság
egyhangúan elfogadta a mai napirendjét, nincs akadálya annak, hogy hozzákezdjünk a
munkához.

Az első napirend keretében, ahol a mobiltelefon – és mobilinternet – szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekről kívánunk szót váltani. Ennek a napirendnek a
keretében köszöntöm Takács Péter urat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről,
valamint – immáron akkor harckészültségben – dr. Balogh Virág a Gazdasági Versenyhivatal
Fogyasztóvédelmi Irodájának a vezetőjét, valamint a mobil és internetszolgáltatók képviselőit.

Okulva a múltkori hasonló jellegű napirendünkből, ahol a közműszolgáltató cégekkel
kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekről váltottunk szót, azt szeretném javasolni a bizottság
tagjainak, úgy haladjunk, hogy először Takács Péter, majd Balogh Virág felvezetőjét fogjuk
meghallgatni, egy kicsit magát a problémát, a problémához kapcsolódó kérdéseket asztalra
tenni. Azt követően módot adnék a bizottság tagjainak, hogy kérdésekkel, rövid kérdésekkel,
rövid megjegyzésekkel ehhez a kialakult helyzethez hozzászóljanak. Azt követően kérném fel
a szolgáltatók képviselőit, hogy úgy reagáljanak az elhangzottakra és mondják el a saját
maguk által fontosnak tartottakat, hogy azt követően még egy képviselői kérdéskörre legyen
mód; így talán jobban lehetőséget adunk arra, hogy körbejárjuk a felvezetés kapcsán a
problémát és nem kell megszakítanunk az ülést a későbbiekben.

Körülbelül egy órásra tervezzük ezt a napirendet, nem hosszabb időre, merthogy 11
óráig szeretnénk az egész ülést végigvinni, és a második és a harmadik napirendünk keretében
olyan jogszabályokat kell megtárgyalni, ahol sok civil szervezet jelezte az érdemi részvételi,
véleménynyilvánítási igényét és nyilvánvalóan annak is helyt kell adnunk.

Mindezek figyelembevételével, engedjenek meg két-három mondatot - csakhogy hogy
is kerül a csizma az asztalra. A Fogyasztóvédelmi bizottság tagjai – kormánypárti, ellenzéki
tagjai – abban teljes konszenzussal bírnak, amikor a munkatervet elfogadtuk, hogy olyan, a
fogyasztók nagyobb közösségeit, nagyobb csoportjait érintő kérdéseket vegyünk a bizottság
napirendjére, amely a civil szervezetek felől is ajánlásként érkezik, vagy amelyet nap, mint
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nap úgy látunk, hogy van benne megbeszélnivaló. Így nyilvánvaló, hogy az eseti bizottság
által felvetett témákat is megnézve, látjuk azt, hogy a telefon, az internet, a mobilinternet
szolgáltatás területén vannak olyan, a fogyasztók által érintett kérdések, problémák, amiknek
a felvetése, az arról való diskurzus lefolytatása, abban ajánlások tétele bizony a bizottságnak
érdemi feladatköréhez hozzátartozik.

Azt látjuk, hogy ez egy olyan terület, ahol óriási fejlődés ment végbe az elmúlt
években. Talán a statisztikai adatok, amiket körbe küldünk, önmagukért beszélnek. Ma közel
12 millió SIM-kártya van Magyarországon és körülbelül 11 ebből aktív használó kártya is,
tehát nem egyedi, hogy mondjuk egy-egy fogyasztónál akár több szolgáltató kártyája is ott
van, tehát nagyon széles körben érintkezik a szolgáltatással. Gyakorlatilag azt is látjuk, hogy
az elmúlt időszakban kialakultak olyan problémapontok, amit pont az eseti bizottság
tárgyalása is feltárt; ezek a hűségszerződésekkel, a hosszú távú szerződésekkel vagy a
szolgáltatás-minőségnek az ügyével összefüggő problémák. Picit továbbnézve, azt látjuk,
ahogy a mobilinternet szolgáltatás bővül, itt is találunk olyan, a fogyasztókat érintő

problémákat, amiről szeretnénk a bizottsági ülés keretében is szót váltani, na pláne, hogy a
különböző ezzel foglalkozó szervezetek: a GVH, vagy akár a hírközlési biztos úr által is
elmondottak, vagy közreadott információk azt mutatják, hogy igen, van még ezen az oldalon
tennivaló.

Nem azzal a szándékkal tartjuk ezeket a bizottsági üléseket – ezt elsősorban a
szolgáltatóknak mondom -, hogy öncélúan vegzáljunk egy-egy szolgáltatási területen meglévő

szolgáltatókat, hanem a fogyasztók érdekében szeretnénk olyan kérdéseket kinyitni, amely
kérdéseknél azt látjuk, hogy bizony egy parlamenti bizottság súlyával talán a megoldást is elő

tudja segíteni - ez az elmúlt időszak minden egyes ügyében így volt. Azt láttuk, hogy a
bizottsági ülést követően voltak előrelépések az adott kérdéskör érintettségében; ilyen volt a
biztosítókkal való együttműködés, vagy konzultáció, de ilyen volt az előbb általam már
említett közműszámlákkal kapcsolatos ügyek is.

Ma két-három kérdést biztos, hogy szeretnénk körbejárni. Az egyik az a roamingolás
kérdésköre, a másik a mobilinternet roaminggal kapcsolatos problémák, a harmadik pedig a
mobilinternet szolgáltatás területén meglévő problémák; ha esetleg az emeltdíjas SMS még
becsúszik ide, akkor arról is szívesen váltunk néhány szót. Szerintem a teremben nincs olyan,
akinél nincsen mobiltelefon. Többségünk, a parlamenti képviselők, mobilinternetet is használ,
ezért gyakorlati felhasználóként, fogyasztóként is van képünk arról, ami a szolgáltatásnak a
minősége. Azt tudom mondani, hogy az esetek egy jelentős részében a szolgáltatás
mennyisége és minősége nincsen egymással összhangban; nyilvánvaló erről fogunk beszélni
és biztos, hogy a szolgáltatók is el tudják mondani azt, hogy mi mivel függ össze, mi okozhat
egy ilyen problémát.

Idefelé jövet az autóban telefonon próbáltam előkészíteni az ülést, négyszer szakadt
meg a mobiltelefonom, tehát négyszer kellett újra hívást kezdeményeznem; el tudom mondani
a szolgáltatóknak, hogy hol vannak az átjátszó állomások egész precízen Budapest teljes
területén. Biztos, hogy erre is van egy szakmai válasz, hogy ez miért így van, de azt
gondolom, hogy ez egy kényelmetlen szituáció; nyilvánvaló, mert mi csak ajánlást tudunk
tenni majd, hogy ezen javítsanak, a szolgáltató meg majd eldönti, hogy komolyan veszi-e a mi
ajánlásunkat.

A mobiltelefon – és mobilinternet – szolgáltatással kapcsolatos fogyasztóvédelmi
kérdések. Előadók: Takács Péter, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság; Dr. Balogh
Virág, a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának vezetője; mobiltelefon
és mobilinternet-szolgáltatók képviselői

Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Nincs akadálya, hogy
elkezdjük az ülést. Először Takács Péter úrnak fogom megadni a szót, azt kérem, hogy
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vezesse fel, majd dr. Balogh Virágot fogom megszólítani és azt követően a bizottsági
tagoknak kérdés, megjegyzés lehetőséget adni.

Takács Péter úr tessék, parancsoljon!

Takács Péter Hírközlési és Médiabiztos szóbeli tájékoztatója (NMHH)

TAKÁCS PÉTER (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság): Köszönöm szépen a
lehetőséget. Röviden bemutatkoznék. Takács Péter vagyok, korábban a hírközlési fogyasztói
jogok képviselője, most meg a konvergens hatóság keretében már Hírközlési és Médiabiztos
lesz a szervezet neve.

Röviden annyit mondanék el, hogy továbbra is a Hatóságnak és elnök asszonynak is
nagyon fontos a fogyasztók és az ügyfelek elégedettsége, és ezt látom is nem csak a
nyilatkozatokból, hanem abból a tevékenységből, hogy fontos fókuszt helyeztek ennek a
szervezeti egységnek a továbbélésére.

Még annyit szeretnék mondani, hogy ugye a biztos nagyon jól lett kitalálva annak
idején, még amikor a fogyasztói jogok képviselője volt, hogy ugye nem hatósági jogkörrel
rendelkező szervezeti egysége volt a Hatóságnak, hanem egy egész más eszközrendszerrel
felruházott intézmény, meghagyva a hatósági eszközöket a Hatóságnak, a szabályozási
feladatokat. És egész más tájékoztatási és panaszkezelési tevékenysége kapcsán tudott egyéb
eszközökkel, ha úgy tetszik: soft law eszközökkel a piacon egyeztetésekkel operálni - én
továbbra is ezt szeretném képviselni. A Hatóságnak megvannak a hatósági eszközei.
Természetesen egy szoros együttműködés kapcsán konzultálva lehet olyan témákat, és ez
természetesen sokszor elő is fordult, amikor a biztos, vagy a képviselő jelezte a Hatóságnak,
hogy bizonyos témákban, területekben hatósági intézkedésre van szükség, nem lehet csak
tájékoztatással, illetve egyeztetéssel ezt megoldani. Ennyit szerettem volna mondani a
tevékenységről.

És amiket elnök úr jelzett témakörökben, azt fogom tudni elmondani, hogy miket
tettünk, miért problémák ezek, és hogy mik azok az igények, amiket akár most meg is tudok
fogalmazni; és nagyon örülök, hogy a szolgáltatókat is látom, szerintem ez egy nagyon jó
kezdeményezés, hogy itt akkor meg is tudjuk ezeket beszélni.

A mobillal van a legkevesebb baj. Azt mondta elnök úr, hogy 12 millióan vannak a
mobil-előfizetők, ebből az adódik, hogy a panaszszám sok, de arányait tekintve a mobillal van
a legkevesebb probléma; ezt azért is szerettem volna jelezni, hogy nem azért kiemelt témája
ez a mai ülésnek, hanem mert sokakat érint.

A fogadott emelt díjas szolgáltatásokkal kezdeném. Itt az volt a fő probléma, hogy
sokan tájékozatlanok voltak és nem tudták azt – és nagyon egyszerűen, fogyasztói nyelven
szeretném ezt megfogalmazni -, hogy akkor, ha ők egy fogadott emelt díjas szolgáltatásra
regisztrálnak, azzal nemcsak egy SMS-t fizetnek emelt díjason, hanem esetleg egy
szolgáltatáscsomagot regisztrálnak, ez nem volt megfelelőképpen tájékoztatva és a fogyasztók
meg figyelmetlenek voltak. Ezért az a hatósági döntés született – többek között a mi
javaslatunkra is, de több hatóság ezt kezdeményezte -, hogy addig, amíg ennek a körülményei
nem tisztázottak, addig ne lehessen automatikusan fogadott emelt díjas szolgáltatást
üzemeltetni, magyarul: az előfizetőnek kérnie kell ezt a típusú szolgáltatást és véletlenül nem
eshet abba a csapdába, hogy horribilis számlája keletkezik. Nem gondolnám, hogy a jövőre
nézve minden szolgáltatásnak ilyen szintű korlátozása lenne a jó megoldás, de ameddig más
eszköz nincsen, addig úgy gondoljuk, hogy ez hatékony.

És erre egy tájékoztató portál üzemeltetésében voltunk partnerek az úgynevezett:
mobilozzokosan.hu honlap, ahol meg lehetett azt nézni – és ez nagyon fontos dolog volt -,
hogy ha valaki regisztrált egy ilyen szolgáltatásra, nem tudta, hogy kivel áll kapcsolatban, és
ezzel a Mobilozz okosan! portálon, ha valaki kap egy emelt díjas SMS-t, a számból meg fogja
tudni azt, hogy ki az a szolgáltatást üzemelő cég, akinél akár le is tudja mondani ezt a
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szolgáltatást, vagy tájékozódni tud. Tehát tiszta viszonyokat teremtettünk ezen a piacon, és
hogy ha valaki szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, akkor tegye és ilyen ellenőrzött
keretek között meg is tudja tenni, hisz ez nem egy üldözött történet, hanem szerintünk ezt
rendbe kell hozni.

A következő napirendi pont volt a roaming - szolgáltatások, ahol üdvözlendő, hogy a
roaming díjak, az európai roaming díjak folyamatosan csökkennek. Erről rendszeresen
tájékoztatjuk az előfizetőket, nemcsak akkor, amikor megtörténnek ezek az európai uniós
változások, hanem folyamatosan az NMHH, illetve az MNHH üzemelteti a tantuszportált,
ahol minden európai uniós ország és a magyarok által leglátogatottabb országok összes
szolgáltatója fent van, tehát ha valaki külföldre utazik, akkor meg tudja nézni, hogy külföldön
mely szolgáltatót tudja leginkább és leggazdaságosabban igénybe venni. A jövőben is
szeretnénk ezt a portált folytatni, majd utalni fogok rá, hogy több más információ is
megtalálható ezen a TANTUSZ honlapon.

A szándékolatlan barangolás. Na, ez most már egy olyan kérdés volt, amit röviden
elmondok. Tehát arról van szó – biztos mindenki tapasztalta -, hogyha külföldre utazik, jön
haza, vagy megy el, a határszélen a telefon át tud csatlakozni a külföldi szolgáltató hálózatára,
és rettentő kellemetlen tud lenni, hogy jövünk haza egy utazásból, vagy egy határ menti
városban tartózkodunk és a külföldi szolgáltató hálózatnál van a készülék - ezt a fogyasztói
panaszokból tapasztaltuk, hogy rengeteg embernek magas számlát okozott. Ezt a jelenséget a
Hatóság megvizsgálta. Azzal, ahogy ez működik, ez rendben van, tehát a vezeték nélküli
szolgáltatások, hívjuk így: átlógása a határokon túl, ez akár lehet egy pozitív dolog is, tehát
van szolgáltatás, oda kell figyelni.

Erre is volt tájékoztató kampányunk, ahol az automatikus hálózatválasztást – most
nem szeretnék a részletekbe menni – ki lehet kapcsolni a készülékekben, ha valaki ezt kéri, de
lehet figyelni az operátor logót, és a legnagyobb lépés, hogy mindenki SMS-t kap arról, ha
átlép egy külföldi szolgáltatóhoz. Ezt is üdvözlöm, és ebben a mobilszolgáltatók partnerek
voltak, ez szerintem egy működő dolog – innentől tényleg a fogyasztóra van az bízva, hogy
figyeli ezt, vagy sem, de természetesen van olyan felhasználó, akinek nagyon fontos, hogy
mindig elérhető legyen, tehát ez is a fogyasztó döntése, hogy melyiket veszi igénybe. Ettől
függetlenül mi közzétettünk egy térképet, amely a hatóság mérése alapján készült, ez is fent
van a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján, hogy melyek azok az ország
szakaszok, ahol a külföldi szolgáltatók, partnerszolgáltatók belógnak és ahol fokozottan
vigyázni kell. Ez egyébként az UMTS és a TSF szolgáltatást is lefedi, tehát magyarul: már az
adatroaming-barangolásra is vonatkoztatható, mert ott is jelenthetne ez problémát - tehát
ebben is oda kell figyelni és itt is a tájékoztatásra helyezném a fő hangsúlyt.

A mobilinternet. A mobilinternet kapcsán volt egy olyan tájékoztatásunk annak idején,
hogy a Start csomagban szereplő díjak, tehát azok az alapszolgáltatási díjak, amelyeket az
ember, ha bemegy és vesz egy mobilkészüléket, azok sokkal drágábbak, mintha csomagban
vennénk ezeket a szolgáltatásokat - erről is volt tájékoztatásunk. Ebben is azt üdvözölnénk, ha
ezek a különbségek csökkennének a jövőre nézve, de majd erre visszautalnék, mert egy másik
megoldási javaslatot szeretnék a végén tenni, amely erre a hazai mobilinternetezésre is
szolgálna megoldással.

Egyébként a mobilinternet kapcsán ugyancsak a fogyasztói tájékozatlanság, nem
szeretném áttolni, egyértelműen nem szeretném áttolni a fogyasztókra a felelősséget,
magunkra szeretném tolni a felelősséget, a kilobit per secundum, vagy a megabit per
secundum nem egyértelmű a fogyasztók számára, az egyik egy adatmennyiség, a másik meg
egy adatforgalom, illetve egy sávszélességet, sebességet tükröző fogalom. Újra fel kell ezt
eleveníteni, hogy a fogyasztók tudják azt, mert nem feltétlen tudják, hogy ők most mennyit
forgalmaznak, vagy milyen gyorsan, ezt tisztázni kell. Ezekkel is foglalkozunk rendszeresen a
kiadványainkban, felrakjuk, és ez valószínűleg tisztázza azt a fogalomkülönbséget, hogy hogy
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is kell használni és mik is azok a mértékegységek, amik meghatározzák a hónap végén
megkapott számlát. Ez is fent van a TANTUSZ portálon, a mobilinternet csomagok között is
lehet válogatni.

A mobilinternet – roaming. Ez egy nagyon üdvözlendő lépés volt, ezt korábban mi is
szorgalmaztuk, hogy legyen egy úgynevezett sapka, ami arról szól, hogy az Európai Unió
országaiban mobilinternetezők egy korláttal biztosítva vannak, hogy annál nem lehet több
díjuk. Szerintem ez egy nagyon jó követendő példa, és tényleg ezt szerettem volna akkor
feleleveníteni, a magyar roaming, a magyar mobilinternet használatnál is szerintem
megfontolandó lenne. És ha a szolgáltatókkal egyeztetek, akkor javasolni fogom, hogy
szerintem egy barátságos lépés lenne a sokkoló számlák elkerülése végett itthon is használni
bizonyos limiteket; ha valaki szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, akkor természetesen
jelzi, ha meg nem, akkor véletlenül nem lesz sok a számlája - szerintem a fogyasztókban a
szolgáltatók felé a bizalmat növelné ez az intézkedés. Ugye ez a limit él Európa sok
országában és arra gondolnék - illetve kötelező módon Európa összes országában -, hogy az
lenne jó, hogy minden külföldi roamingszolgáltatásnál igénybe lehessen venni minden
szolgáltatónál. Tudom, hogy legtöbbnél van, de ezt teljesen ki kellene szerintem egészíteni
azzal, hogy ha egy magyar előfizető külföldre utazik, mindenhol védve legyen a mobilinternet
roaming ársapkával, de csak Európa országaiban.

És akkor az utolsó témakör - de természetesen, ha bárkinek kérdése van, akkor
részleteibe is bele tudok menni - a hűségnyilatkozat témaköre, ahol ugye mi 2008-ban
kiadtunk egy ajánlást, és ennek az ajánlásnak az összes pontja szinkronban van a tavalyi
európai uniós elvárással, tehát kvázi megelőztük azt az uniós törekvést és majdnem minden
pontjával egyezünk abban, hogy a hűségnyilatkozat nem rossz. Azért a hűségnyilatkozatért,
amit egy szolgáltató kínál, mi fogyasztók kapunk valamit, akkor ez legyen egy lehetőség az
előfizetőnek arra, hogy akár olcsóbban vegyen meg egy készüléket, ami drága volna, vagy az
ő hűsége által a szolgáltató kedvezményeket szolgáljon. Itt a fő szempont megint csak az volt,
hogy ez legyen tiszta, tehát magyarul, a szolgáltató hívja fel a fogyasztónak karakteresen a
figyelmét arra, hogy ön egy hűségnyilatkozatos szerződést köt, és ne utólag vegye észre. Ez
vagy fogyasztói figyelmetlenségből jött létre, hogy valaki nem tudta, hogy
hűségnyilatkozatban van, vagy nem volt elég egyértelmű számára a tájékoztatás, úgy
gondolom, a hűségnyilatkozatot lehet kötni, lehet használni megfelelő keretek között. Nagyon
szépen köszönöm.

ELNÖK: Én köszönöm szépen a nagyon precíz, lényegre törő tájékoztatást. Adjuk
tovább a szót akkor a GVH képviselőjének és utána lesz a kérdéskör.

Dr. Balogh Virág (GVH Fogyasztóvédelmi Irodájának vezetője) szóbeli
tájékoztatója

DR. BALOGH VIRÁG (Gazdasági Versenyhivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönjük szépen a meghívást a GVH nevében is. Ha megengedik, akkor pár
félmondatot szólnék arról, hogy a GVH milyen jellegű tevékenységet végez a
mobiltelefonokkal, a mobil internetszolgáltatásokkal kapcsolatban, és utána rátérnék arra,
hogy mik voltak a tapasztalataink az elmúlt években, milyen jellegű fogyasztóvédelmi
problémák merültek fel ezen szektorokban.

A GVH csakúgy, mint más szektorokban, a mobiltelefónia világában is – ha szabad
így fogalmaznom – a szabad fogyasztói döntéshozatalt védi. Tehát hiszünk abban, hogy
nemcsak a kínálat, nemcsak a verseny kínálati oldalán lévő torzító magatartások képesek arra,
hogy a hosszú távú fogyasztói jólétet roncsolják, így társadalmi veszteséget okozva, hanem a
keresleti oldalon felmerülő problémák is ugyanolyan súlyosak lehetnek. Ha feltételezzük azt,
hogy mondjuk a 12 millió SIM-kártya tulajdonosai közül akárcsak 10 százalék helytelen,
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számára nem optimális döntést hoz, akkor az olyan fokú fogyasztói hátránnyal járhat, ami
felérhet adott esetben egy kartell cselekménnyel, vagy erőfölénnyel való visszaéléssel. Így hát
a GVH az elmúlt években kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelmi
tevékenységére, amely elsősorban a reklámokkal és a tájékoztatásokkal kapcsolatos
tevékenység. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a reklámokban, egyéb kommunikációs eszközökben
megfelelő tájékoztatást nyújtanak-e a vállalkozások ahhoz, hogy a fogyasztó a számára
legjobb optimális döntést hozza.

A közreadott anyagban, ami remélem mindenkihez eljutott, látják azt, hogy 2004 óta
42 eljárást folytattunk a mobil szektorban, ez egy viszonylag magas szám; tehát ez azt jelenti,
hogy évente több mint 6 eljárás folyt átlagosan ebben a szektorban. Köszönhető ez a magas
szám annak, amit Péter előttem jelzett szintén, hogy nem feltétlenül az a probléma, hogy a
szolgáltatók egyébként nem megfelelőbben viselkednének, mint más szektorbeli szolgáltatók,
hanem pusztán annak, hogy rengeteg ebben a szektorban a reklám. Folyamatosak a
kampányok, folyamatosan éri a fogyasztót az információ és ez egyébként az egyik
legnagyobb kihívás is a fogyasztó számára. Tehát olyan gyorsan változnak az információk,
olyan gyorsan változnak a szolgáltatási csomagok, hogy mire a fogyasztó esetlegesen
racionálisan megpróbálná összehasonlítani az egyes választási lehetőségeket, már azok a
választási lehetőségek nem élnek, hanem újfajta szolgáltatási csomagokkal szembesül. Ezt a
fajta jelenséget mindenféleképpen figyelembe kell venni akkor, amikor a mobil szektorról és a
mobil szektor kommunikációjáról beszélünk.

Az elmúlt években, ami egy nagyon nagy gerincét képezte az e szektorbéli
tevékenységünknek, az a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárások
folytatása. Ahogy az NMHH, korábban NHH tájékoztató kampányokkal szintén felhívta erre
a jelenségre a figyelmet, mi számos versenyfelügyeleti eljárást folytattunk azért, mert úgy
véltük, hogy a szolgáltatók nem, vagy nem megfelelőképpen tüntetik fel azt, hogy egy
kedvezményes mobiltelefon készülék megvásárlásával az jár adott esetben, hogy a fogyasztó
12, 24 hónapig szolgáltatóhűséget, vagy akár tarifahűséget is választ. Ezzel, a GVH
álláspontja szerint, nincs különösebben nagy probléma. Amennyiben a fogyasztónak jogában
áll választani egyébként az opciók között és az opciók közötti választás számára tiszta és a
következmények tiszták, akkor a hűségnyilatkozat létével nincsen probléma, hiszen ezért
cserébe a fogyasztó rendkívül kedvezményes áron juthat készülékekhez. A probléma ott
keletkezik, ha a szolgáltatók apró betűben, nem megfelelően, a feltételeket elrejtve
reklámozzák a hűségnyilatkozattal elérhető készülékeket.

Mind a három szolgáltató majdnem egy éves teljes kommunikációs tevékenységét
vizsgáltuk a 2007-es, 2008-as évek során, és mind a három szolgáltatónál találtunk olyan
reklámokat, amik nem voltak megfelelőek e tekintetben, ezért mind a három szolgáltató
bírságban részesült, ha szabad ezt a kifejezést használnom.

Úgy tapasztaljuk, hogy az elmúlt években a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatos
tájékoztatások rendkívül nagymértékben javultak, tehát most már tisztább a fogyasztó
számára, hogy milyen feltételekkel és hogyan köt szerződést. Úgy látjuk, hogy a szolgáltatók
kiemelik mind a hűségnyilatkozat hosszát, mind pedig azt, hogy tarifa, vagy szolgáltató
hűségről van szó, tehát ezen a területen az utóbbi időben, az utóbbi szűk egy évben nem
nagyon indítottunk eljárást. Úgy látjuk, hogy ezen a téren jelentős javulás állt be a
tájékoztatás tekintetében.

Ami az utóbbi években, vagy az utóbbi másfél évben meghatározta a
tevékenységünket e területen, az két ágra bontható: egyrészt a mobilinternet és az azzal
kapcsolatos tájékoztatás; a másik pedig, engedjék meg, hogy azt tartalomszolgáltatásoknak
hívjam, majd erről részletesebben és különállóan beszélek, mert elég heterogén
szolgáltatásokat vélünk e körbe tartozónak.
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A mobilinternettel kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a GVH által
végzett piackutatások és más szektorbéli információink is azt támasztják alá, hogy míg a
mobiltelefon hangszolgáltatás jellegével a fogyasztók nagyjából tisztában vannak már, tehát
most nagyon vulgarizálva a dolgot, azt tudják a fogyasztók, hogy ha telefonálok, az pénzbe
fog kerülni, és valamilyen jellegű: vagy előre fizetős, vagy utólag fizetős csomagban vagyok,
eszerint fog a szolgáltató számlázni. A mobilinternet, mint szolgáltatás jellegével, nem
feltétlenül vannak a fogyasztók tisztában, ez nem egy különösebben furcsa dolog. A
mobilinternet szolgáltatás egy rendkívül új szolgáltatás, összetett szolgáltatás, nem ritkán a
szolgáltatók összecsomagolják hangszolgáltatással, egyéb más szolgáltatásokkal. Egyszerűen
várni kell azt, hogy a fogyasztók hogyan és mikor tanulnak. Egyrészt a fogyasztói tanulást
feltétlenül elő kell segíteni e téren, erre rendkívül jó eszközöknek bizonyulnak a tájékoztató
kampányok – akár az állam, akár egyes hatóságok részéről -, másrészt pedig viszont nagyon
fontos az, hogy mivel a fogyasztók alacsonyabb fokú tudatossággal bírnak e téren, a
szolgáltatók esetlegesen tisztességtelen tájékoztatása kellőképpen retorzió alá legyen véve.

Az elmúlt évben mind a három szolgáltató korlátlan internetszolgáltatást biztosító
csomagjának reklámjait vizsgálta a GVH; két szolgáltató esetében bírságot szabott ki, az
egyik szolgáltató esetében úgy találta, hogy a tájékoztatás megfelelő volt.

A korlátlan internet különösen azért érdekes e téren, merthogy a fogyasztó számára a
korlátlanság - a GVH feltételezése szerint - azt jelenti, hogy szabadon használhatja az
internetet. Nyilván nem gondoljuk azt, hogy a torrentezők, illegális letöltők és másfajta
illegális tevékenységet végzőket kéne az államnak védeni azzal, hogy azt mondjuk, hogy a
korlátlan tényleg korlátlan; nyilván van egy ésszerű határ, aminek az elérése után már látszik
az, hogy csak úgy lehet elérni ezt a mennyiséget, ha az ember éjjel-nappal filmeket tölt le.
Nyilván nem ez az átlagfogyasztói magatartás. Azt találtuk, hogy két szolgáltató is – talán az
ésszerű korlát alatt is – elkezdi korlátozni a fogyasztó sávszélességét, amennyiben az elér egy
bizonyos letöltött adatmennyiséget, ez viszont a reklámokból egyáltalában nem derült ki, ezért
az a két szolgáltató, akinél a tájékoztatás nem volt megfelelő, nem volt teljes körű, szintén
bírságban részesült.

És az utolsó téma, ami a legnagyobb kihívást jelenti most a GVH-nak - egyébként
minden hatóság számára, aki ezen a területen dolgozik -, az a különböző
tartalomszolgáltatások, gyűjtőfogalom alá tartozó kiegészítő szolgáltatások. Azt látni kell,
hogy a mobiltelefont manapság egyre kevésbé a hangszolgáltatásra használjuk. Az okos
telefonok elterjedésével ez különösen igaz: mobil parkolunk, mobil fizetünk, GPS-t
használunk rajta, mindenféle SMS-sorsolásos játékokon veszünk részt, és így tovább és így
tovább, tehát a hangszolgáltatás az egyre kisebb részt biztosít abból, amire a telefont
használjuk. Ezeket a kiegészítő szolgáltatásokat viszont ugyanúgy, mint az internetet, a
fogyasztók nem feltétlenül ismerik. Nem feltétlenül tudják, hogy a mobil parkolás éppen
mennyi SMS és milyen számú, milyen díjú SMS elküldésével jár; nem feltétlenül tudják,
hogy az autópálya matricavásárlás milyen feltételekkel jár. Itt ugyanaz a helyzet, mint az
internetszolgáltatásnál, hogy egyrészt a fogyasztói tudatosságot kell erősíteni az egyik
oldalon, másrészt, hogyha a tájékoztatás hiányos, vagy nem valós, akkor a szolgáltatókat kell
rászorítani arra, hogy pontos tájékoztatást nyújtsanak ezekről az újszerű szolgáltatásokról.

Az emelt díjas SMS-ekkel kapcsolatban a GVH-nak is hasonló a tapasztalata, mint az
NMHH-nak, viszonylag sok panaszt kapunk ezen a téren. És egyet kell értenem Péterrel, aki
azt mondta, hogy nagyon sok esetben bizony a fogyasztónak a figyelmetlenségén,
tudatlanságán múlik az, hogy nem veszi észre, hogy egy előfizetéses szolgáltatást, és nem egy
egyszeri SMS-t rendelt meg azzal az egy klikkel, vagy azzal az egy SMS küldéssel.

Mi nagyon ritkán indítunk ügyet emelt díjas SMS-szolgáltatásban, indítottunk egy
társkereső szolgáltatással kapcsolatban, a társkereső szolgáltató 60 millió forint bírságot
kapott, mert nem megfelelően tájékoztatott. De nagyon sokszor azt látjuk, hogy a feltételek a
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szolgáltatók által megfelelő módon kerülnek közlésre, csak a fogyasztó pontosan azért, mert
nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy klikkel, egy SMS-nyomással ő voltaképpen egy kötelmi
jogi jogviszony részévé válik, ezért egyszerűen nincsen tudatában annak, hogy azt a
tájékoztatást, amit ő megkap, ugyanúgy el kéne olvasnia, mint adott esetben egy reklámot,
adott esetben egy általános szerződési feltételt.

Ami az utóbbi időnek talán a legnagyobb hírű GVH ügye volt, hogy a Magyar
Telekom által szervezett „Nyerj 90 Volkswagen Golfot” SMS játék; a Magyar Telekom elég
magas, 200 millió forintos bírságot kapott ezért. Azért, mert a fogyasztók számára úgy véltük,
hogy nem volt egyértelmű az, hogy egy SMS elküldésével a fogyasztó nem egy sorsoláson
fog részt venni, hanem további SMS-ek elküldése szükséges ahhoz, gigantikus számú, hogy
az embernek egyáltalában esélye legyen megnyerni az autót. Azt gondoljuk, hogy az
ilyenfajta és ehhez hasonló szolgáltatások lesznek a dominánsak a GVH tevékenységében a
közeljövőben, ahogyan a mobiltelefont egyre inkább használjuk ilyenfajta kiegészítő
szolgáltatásokra, úgy fog a Hatóság figyelme is ebbe az irányba fordulni.

Végül hadd jegyezzem meg, nem elvéve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumos
kollegák kenyerét, hogy most zajlik egy átfogó Telekom felülvizsgálat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium vezetésével, és ebben az átfogó felülvizsgálatban pontosan az ehhez hasonló
fogyasztóvédelmi kérdések is asztalra kerülnek, úgyhogy reméljük, hogy egyes kérdések –
amiket Péter is felvetett, vagy amik tényleg szabályozásra szorulnak – azok esetleg
remélhetőleg rendezésre is kerülhetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon dinamikus és szemléletformáló előadását, alig
bírtam jegyzetelni, amit mondott, de látom többen voltunk így.

Megadnám a lehetőséget a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjének, ha kíván
élni egy mondat, vagy egy-két gondolat erejéig, most van mód rá; vagy ha majd a
konzultációba bekapcsolódik, akkor arra is van lehetőség.

DR. FAZEKAS ANIKÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a
szót, nem terveztük különösebben.

ELNÖK: Akkor a konzultációban, ha úgy érzi, hogy hozzá akar szólni, kérem, jelezze!

DR. FAZEKAS ANIKÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Akkor nagyon szívesen.

Kérdések, megjegyzések

ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Felteszem a kérdést a bizottságban ülő képviselőknek,
hogy most kérdéssel, megjegyzéssel kívánnak-e élni? Az elején megadtam erre a lehetőséget,
és úgy gondolom, hogy van is erre most alkalom; azt követően a szolgáltatókat fogom
megkérni. Előre jelzem, hogy hely hiányában úgy fogom kérni, hogy legalább egy-egy
képviselő majd a szolgáltatók részéről üljön oda az asztalhoz, ahol mikrofonnal egyetemben
hozzá tud szólni.

Először alelnök úrnak adom meg a szót, Szabó Zsolt alelnök úr!

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök
mindenkit. Ha megengedik, egy új ablakot nyitnék a téma megvilágításával kapcsolatban,
teljesen új aspektusból. Ha röviden tenném fel a kérdést, akkor a GVH-tól azt kérdezném,
hogy az arányosságot szokták-e vizsgálni konkrétan a hűségszerződésekkel kapcsolatban.
Elmondom, miről van szó. Úgy tűnik, mint hogyha a reklámnál a fogyasztóvédelem megállna,
pedig a valóság az, hogy a fogyasztóvédelem még utána kezdődik igazán. Mire gondolok?
Vonok egy párhuzamot. A munka törvénykönyvnél szigorúan szabályozott az a kérdés a
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munkaügyi bíróságokon, hogyha valakinél hűségnyilatkozat van egy munkahelyhez és azért
nem kap megfelelő értékű ellentételezést, akkor abban az esetben nem áll fent a
hűségkötelezettség, hogy például ugyanilyen cégnél nem helyezkedhet el, ha elhagyja a
munkahelyét.

Mire gondolok ebben az esetben? Gyakran tapasztaljuk azt, hogy a hűségszerződést
aláírjuk, mert egy 20 ezer forintos telefonnál 50 százalék kedvezményt kapunk, ez 10 ezer
forint érték és kétéves hűséget írunk alá. Ezt a témát nem lehetne-e vizsgálni, átnézni és
mintegy második színt megnyitni a Gazdasági Versenyhivatal részéről.  Ugyanis ez az a téma,
ahol a különböző szolgáltatók, és nemcsak jellemzően mobil, hanem nagyon sok más egyéb
szolgáltató is van, hogy sokkal nagyobb intervallumot fog föl, mint ami arányban áll ezzel a
kérdéssel. Ugye ez egy egyszerű aránypárral gyorsan és könnyen összehasonlítható,
kimutatható. Utalnék a különböző digitális tévészolgáltatókra, ahol ugyanez jellemző, hogy
végül is egy 5-10 ezer forintos tétel miatt akár 2-3 éves hűségnyilatkozatot íratnak alá. Úgy
gondolom, hogy a tudatos fogyasztóvédelem kialakításához és a tudatos fogyasztói
gondolkodáshoz ebben az irányban nyitnunk kellene. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Z. Kárpát Dániel úr képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván, neki adom meg a szót.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném jelezni
ügyrendileg, hogy egyike leszek azok közül, akik átadják majd a helyet valakinek, aki most
még nem foglalt helyet az asztalnál, lévén, hogy újfent jelezném, hogy elég szerencsétlen a
bizottság ülése olyatén módon való rendezése, hogy a plenáris ülésen való részvétel és
vezérszónoklatok miatt nem tudunk egyszerre két helyen lenni. Ezért mind a szolgáltatóktól,
mind a civil szervezetek képviselőitől elnézést kérnék, hiszen objektív fizikai határai vannak
annak, hogy egyszerre ott legyünk az ülésteremben és egyszerre itt legyünk.

A kimerítő és nagyon kiváló prezentációkat, előadásokat nagyon szépen köszönjük
ezúton is. Én inkább olyan vetületekre szeretnék rámenni, amelyek azért nem kerültek annyira
kiemelésre. Nagyon örülök, hogy hűségnyilatkozatok esetében is felmerült már az elállás
bizonyos fokú lehetősége; nyilvánvaló, hogy alapvető elvárás, hogy egy klikkel ne lehessen
kötelmi jogviszony részévé válni. Tehát teljesen egyértelmű, valamifajta elállási lehetőséget a
nemzetközi jog is ismer, Magyarországon is ismerjük, ugyanakkor ennek a betartatása,
keresztülvitele általában hiányzik, a szolgáltatók nagyon sok esetben nem hajlandók ilyen
jellegű ügyfélpanaszokra reagálni, vagy pedig az úgynevezett ügyfelek elhajtását olyan
módon időzítik, hogy a későbbiekben elállásra már ne legyen lehetőség - tehát ez egy nagyon
súlyos probléma, ami ellen a Versenyhivatalnak minden eszközt meg kell adni természetesen.

Nagyon sajnálom, hogy önök olyan helyzetben vannak, hogy a GVH új vezetőjének
sajnálatos módon versenyjogi tapasztalata nem igazán van, de remélhetőleg a következő
hónapokban ez a felállás változik és belejön a teljes apparátus; tudom, hogy önöknél kiváló
szakemberek dolgoznak és valószínűleg ezzel nem lesz probléma, csak nyilvánvaló, hogy ez a
váltás, átrendezés problémákat vetett fel ennek tekintetében.

Nagyon örülök annak is, elhangzott, hogy tájékoztatás helyett a szolgáltatókat kell
rászorítani arra, hogy minden esetben azt a szintű tájékoztatást megadják, ami után nem lehet
hivatkozni arra, hogy a fogyasztó adott esetben nem tudott valamiről - nyilvánvaló, hogy egy
klikkel az ember ne tudja magát évekre elhavazni semmilyen szolgáltatás esetében, ez egy
teljesen jogos elvárás. A fő probléma az, hogy az egyik oldalon a fogyasztó részéről a hibák
következménye évekre, tízezrekre, adott esetben százezrekre rúg, viszont szolgáltatói oldalról
a hibák következményéről - adott esetben az elnök úr által felsorolt mobilos, nem azt
mondanám, hogy visszaélések, de komoly hibák esetében - nem lehet beszélni. De ha én is
egy nagyon fontos munkafázisban mondjuk a mobilinternet kapcsolatomat elvesztem, aztán
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ezt nem kapom vissza csak másnap, kártérítésre nem számíthatok, tehát a szolgáltatók
részéről a belátás és az a fajta visszatérítés egyelőre hiányzik, ami azért nemzetközileg már
néhol ismert - remélhetőleg ezzel kapcsolatban is a figyelemfelkeltés megtörténik a
közeljövőben.

Az átfogó telekom felőli vizsgálat eredményét majd szeretettel várjuk, hiszen
nyilvánvaló ez egy olyan terület, ahol mindig lehet találni valamit akkor is, ha nem akarunk.

Végül pedig egy egészen másfajta anomáliára hívnám fel a figyelmet. Felolvasnék egy
egyszerű hírt. Gyanús hirdetésben kínál állást és hitelt egy cég egy országos hirdetési lapban.
A felhívásban egy normál mobilszám szerepel, később viszont kiderül, hogy emelt díjas
számot kell hívni percenként 500 forintért; ráadásul az ügyintéző többször újra hívatja magát.
A számot felhívta az XY híradó is, több ezer forint eltelefonálása után kiderült, hogy se
találkozni, se más elérhetőségen beszélni nem lehet a cég képviselőjével. A fogyasztóvédők
szerint gyanús a hirdetés, feljelentést eddig még senki nem tett a hirdető cég ellen. Ez egy
tipikus mintapéldája annak, hogy a feljelentési kötelezettséggel nem vagyunk általában
tisztában, a Versenyhivatal és a fogyasztóvédelem eszközei jelen pillanatban még
korlátozottak, tehát nyilvánvaló, hogy ennek szélesítésére lenne szükség. De úgy látom, hogy
csakis ezen említett szervezetek kezébe kell adni minden eszközt annak érdekében, hogy az
ilyen – egyébként tömegesnek számító – jelenségek megszűnjenek.

Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni önöktől, hogy milyen eszközök állnak
rendelkezésre most, merre kéne elindulni a közeljövőben és milyen tendenciákat vélnek
felfedezni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr. Kíván-e még a bizottság tagjai közül bárki
most szólni. Két-három megjegyzést tennék és utána megkérném a szolgáltatókat, hogy
kapcsolódjanak bele a konzultációba.

Az egyik megjegyzésem – és ebben azt hiszem, hogy szinkronban vagyunk az
elhangzottak nyomán – arra vonatkozik, hogy ahol a tartalomszolgáltatásnak az új felületei
vannak, ott úgy látom, hogy akár a jogszabályi munkával, vagy akár a fogyasztói
tájékoztatással, a szemlélet kialakításával is van dolgunk, nem is kevés. És láthatólag
gyakorlott felhasználóként is azt látom, hogy a telefon, a mobiltelefon a telefonáláson
túlmutató tartalomszolgáltatások irányába megy el: az okos telefonok megjelenése, a
mobilinternet használat mindezt igényli. Vajon fel vagyunk-e arra készülve, hogy ez mivel jár
együtt, hogy ez mennyi fogyasztóvédelmi érintettségű problémát fog majd magával vonzani.
Ennek aztán vannak speciális részei, később esetleg még erre rákérdeznék.

A második megjegyzésem a mobilinternet szolgáltatáshoz kapcsolódik. Látjuk azokat
a hirdetéseket, ami azt sugallja, hogy a mobilinternet gyakorlatilag egyenértékű szolgáltatás
minőséget tud biztosítani a vezetékes internettel kapcsolatban. Én erre a hirdetésre is építve, a
Balaton-parton - a parton található, 15-20 méterre lévő kis családi nyaralónkba - nem
vezettem be a vezetékes internetet, mobilinternetet szerettem volna ott használni. Nem
véletlenül használom a feltételes módot. A házban nem használható mobilinternet: sík
területen semmi nem takarja el, a hirdető azt hirdette, hogy ott van mobilinternet szolgáltatás,
nincsen. Öt méterrel arrébb, az út szélén, ha leülök az árokpartra, ott meg van mobilinternet
szolgáltatás. Elég furcsa szituáció: munkavégzés közben az árokparton ülve a számítógéppel
az ölemben, de már megszokták a környéken. Mi ennek az oka? Lehet-e ez ellen bármit tenni
azon túl, hogy én bevezetem a vezetékes internetet a házba. Ennek az egyes részeit a kollegák
már említették: a sávszélesség, adatátvitel - nem mindig egyezik a hirdetésben foglalt és a
ténylegesen megkapott szolgáltatás minősége.

A harmadik megjegyzés szintén egyéni példán alapszik. Azt látom, hogy ott, ahol a
harmadik generációs telefonszolgáltatás működik, vagy ahol csak a második generációs, ott,
ahol adókörzet váltás van, ott gyakorlatilag automatikusan megszakad a telefon vétel, ez ugye
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automatikus újrahívást eredményez az összes vele együtt járó bonyodalommal együtt. Van-e
abban szándék, lehetőség, hogy a szolgáltatás minőségét egységesíteni. A szolgáltatók tudják,
hogy ez a helyzet, tájékozódtam e tekintetben, pontosan értik, hogy Budapesten mondjuk,
kellene a hálózatokat fejleszteni, mégsem történik meg. Lehet-e valamilyen jövőbeni
reményünk abban, hogy ez meg fog történni, vagy hozzászokunk ahhoz, hogy ez így fog
működni.

Na, ennyi kérdéssel kiegészítve, tisztelettel kérem a szolgáltatókat - mert az elején
nem volt módunk, hogy személyesen bemutatkozzunk egymásnak - legyenek kedvesek beülni
az asztalhoz, ott a végén van arra hely, hogy a mikrofon közelében helyet foglaljanak; úgy
tudom, hogy a Vodafone, a Telenor és a Magyar Telekom részéről is vannak képviselők,
legyenek kedvesek helyet foglalni és kapcsolódjanak be a beszélgetésbe. Egyszerűbb, ha nem
virtuálisan szólítjuk meg önöket, hanem valós párbeszédet folytatunk így egymás között, még
ha nem is telefonon keresztül. Ez a mi termünk, sajnos nem tudunk ennél jobb feltételeket
biztosítani, de ilyen barátságosan elférünk egymás mellett.

Szeretném megkérni a szolgáltatókat, hogy mutatkozzanak be és valamilyen
sorrendben kezdjük el, talán innét az asztalnak ettől a végétől és akkor körbe haladunk. A
felvetettekre is, meg azon túl a szándékokra is lehet reagálni; azt kérem csak, hogy egy-egy
szolgáltató mondjuk öt percnél hosszabb időtartalmat így felvetésben ne beszéljen, azt
követően úgyis lesz még kérdéskör, ahol tudnak reagálni. Ennyi gyakorlati útmutató után
átadom önöknek a szót.

Szolgáltatói hozzászólások

DR. KÖVESI GABRIELLA csoport szabályozási igazgató (Magyar Telekom):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a
szolgáltatók részéről is most eljöhettünk és egy picit talán tudjuk árnyalni azt a képet, amit a
GVH és az NMHH tisztelt képviselői itt elmondtak, illetve az önök saját tapasztalatait is
felülírva talán hozzá tudunk adni bizonyos szempontokat ezekhez a megközelítésekhez.

Kövesi Gabriella vagyok, a Magyar Telekom képviseletében és Villám István
kollegám kísért még el.

Általánosságban szeretnék mondani néhány szót arról, ami itt elhangzott. A
mobilinternet egyenértékű szolgáltatás a simával, vezetékessel, és a harmadik generációs,
vagy széles sávú mobilinternet hálózat fejlesztések hogy állnak. Nem szeretnék itt máshova
mutogatni, de azt sajnos el kell mondanunk, hogy nyilván a szolgáltatók fejlesztései,
amelyeket elhatároztak az elkövetkezendő időszakokra, azokat egy picit felülírta az elmúlt pár
hét történése, de hát ez egy ilyen beruházás intenzív iparág, amelyben mi dolgozunk és 5
milliárd alatt nem nagyon történik semmi, tehát egy hálózatfejlesztéshez elég komoly
finanszírozási forrásokra lenne szükségünk.

Másrészt a mobilinternet és a harmadik generációs – leginkább harmadik, negyedik
generációs – mobilinternet szolgáltatások. Az IT technológiáról már sokat lehet hallani,
nálunk már vannak erre kísérletek, meghívtuk a Hatóság képviselőjét, bemutattuk, hogy
milyen szolgáltatás minőséget, adatátviteli sebességet tudnánk ezekkel elérni. Ezekhez
frekvenciára van szükség. A frekvencia pályázatokat a szolgáltatók nagyon várják, ezekről
konzultációk vannak az NMHH és az NFM, tehát a minisztérium képviselőivel, de még
mindig nem tudjuk pontosan, hogy mikor érkeznek, milyen csomagolásban, milyen
frekvenciákat tudunk, milyen időütemezésben igénybe venni. Például ezekhez a mobil széles
sávú fejlesztésekhez van egy úgynevezett E-GSM, tehát egy kiterjesztett GSM
frekvenciatartomány, ami 11 MHz-t jelent, ami nagyon fontos lenne ennek a három
szolgáltatónak, hogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket a minőségi problémákat is kezelni tudja.
Hiszen azért – ahogy itt elhangzott – a mobil szolgáltatás az egy beszédcélú szolgáltatással
indult és ezt fejlesztjük folyamatosan, először csak keskeny sávon, majd egyre szélesebb sávú
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interneteléréssel, ezek frekvencia „zabáló” felhasználások, tehát ezekhez szükségesek ezek a
lehetőségek.

Végül szeretnék reagálni az európai keretirányelv implementációjával kapcsolatos
minisztériumi és hatósági munkára. Itt nagyon nagy örömmel vettük, hogy konzultáció van a
szolgáltatók képviselőivel, tehát egy picit a jogalkotás folyamatában is már részt tudunk venni
saját tapasztalatainkkal, és higgyék el, hogy a szolgáltatók nem a fogyasztók ellen, hanem a
fogyasztókért kívánnak dolgozni ugyanúgy, ahogy önök is. Viszont a fogyasztói
tudatosságnövelés nem lehet csak és kizárólag a szolgáltatók felelőssége, mert valóban
vannak olyan igénybevételi lehetőségek, amelyekről biztos, hogy nem minden fogyasztó van
egyformán tájékoztatva, ezért mi is mindent megteszünk, de a GVH és az NMHH
képviselőitől is, illetve a hivataloktól várjuk ebben a tájékoztatást. Köszönöm, első körben
ennyit szerettem volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Adom tovább a szót, aztán majd a kérdésekre is
reagálnak.

BÁNHIDI ZOLTÁN osztályvezető (Telenor): Köszönöm szépen, a Telenortól vagyok,
Bánhidi Zoltán és elkísért kolleganőm Kiss Brigitta is, majd neki is átadom a szót; illetve azt
is jelezném, hogy tulajdonképpen mi a HÉT képviseletében is vagyunk, a Hírközlési
Érdekegyeztető Tanácstól is, onnan is szeretnénk majd nagyon röviden hozzászólni.

Második felszólalóként már nyilván van olyan, amit nem mondhatok el, mert a
Magyar Telekom képviselője mondott, és egyetértünk vele - alapvetően egyetértünk
mindennel, amit mondott. Nagyon röviden, mert tudom, hogy az idő elég rövid, szeretném
mondani. Gondolom, abban mindenki egyetért, hogy a szolgáltatók célja is az elégedett
felhasználó. Most lehet, hogy valaki arra gondol, hogy ez egy ilyen plakátszerű kijelentés, de
igazából az elégedett felhasználó az, aki újabb szolgáltatásokat fog igénybe venni és a
jelenlegit is állandóan szinte, tehát nekünk is az a célunk, ezért megfelelő tájékoztatást
próbálunk mi is a honlapon és egyéb csatornákon adni a felhasználók részére. Szükség is van
erre, mert a technológia miatt, a technológia különbözősége miatt egészen más dolog a mobil
kommunikáció bizonyos tulajdonságait értelmezni, mint a vezetékest.

Anélkül, hogy a részletekbe mennénk, a vezetékesnél mindenki megszokta, hogy egy
dedikált csatorna áll rendelkezésre és ha - szabad így mondani - búg a telefon, akkor ott már
minden rendben van. Nyilvánvalóan, amikor ezt nem látjuk, mert rádióhullámokon keresztül
megy, akkor ez egy egészen más dolog, és adódik a mobiltechnológia sajátosságából is, hogy
ilyenkor bizony előfordulhat az, hogy egyszerűen nem képes ugyanolyan minőségben
lekezelni a mobilhálózat a hívás igényt, mint egy dedikált vonal esetében, de ezzel nem
akarom untatni a többieket.

A további lépésekhez, a fejlődéshez tényleg nagyon lényeges a frekvencia, illetve a
spektrumgazdálkodásnak az az előremutató lépése, amit mi is várunk, hogy megnyíljanak
újabb csatornák számunkra. Ennek előszele az, hogy mi már igen régóta – akárcsak a többi
szolgáltató – végzünk megfelelő kísérleteket és készen állunk arra, hogy újabb technológiát,
akár a 4G-t is hamar bevezessük a magyarországi piacon.

Az utolsó, amit még szeretnék mondani, hogy a hűségszerződések tényleg olyan
terület, ahol mindenképp lényeges az, hogy tisztában legyen a felhasználó az adok-kapok
arányokkal, és hogy ezek számára is egy olyan döntést eredményezzen, ami utólag nem okoz
rossz szájízt egyik felhasználó részére sem.

Átadnám a kolléganőmnek a szót a kiegészítésre.

DR. KISS BRIGITTA vezető jogtanácsos (Telenor): Üdvözlök mindenkit. Kiss
Brigitta vagyok, szintén a Telenortól. Két felvetésre szeretnék hozzászólni.
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Az egyik szintén a hűségnyilatkozatokhoz kapcsolódik. Felvetette a kolléga, hogy
arányosság vizsgálata milyen mértékben történik meg az egyes hűségszerződések kapcsán. Itt
szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez összetettebb kérdés, itt párhuzamosan futnak: többféle
módon és többféle formában elérhetőek ugyanazok a szolgáltatások. A szolgáltatók a legtöbb
esetben választási lehetőséget biztosítanak úgy az előfizetők számára, hogy kívánnak-e
elköteleződni; ha igen, akkor mennyi időre és ennek ugye megvan ehhez képest a díjazása, az
ellenszolgáltatása. Az arányosság vizsgálata. Itt azért magasabb összegekről van szó, tehát
nem 5-10 ezer forintos tételekről beszélünk a legtöbb esetben, amikor ugye hosszabb
elköteleződésről van szó, hanem magasabb összegű készülékekről.

A másik felvetés, ez az RTL által is vizsgált reklámhirdetés. Folyamatosan vizsgáljuk
a visszaéléseket, tehát a szám-használattal történő visszaéléseket; azt is szeretnénk
hangsúlyozni, hogy az emelt díjas szolgáltatások külön számtartományban vehetőek igénybe.
Tehát Magyarországon az azonosító, tehát a szám-használat akképpen alakult, az erre
vonatkozó szabályozás, hogy az előhívószám eleve indikálja azt, hogy egy emelt díjas
szolgáltatásról van szó; ez Európában egyébként nincs mindenhol így, nyilván tudják itt a
teremben lévők, ez Magyarországon egy sajátságos helyzet. Az, hogy a normál előfizetői
számokat miként is és mire használják a mi előfizetőink, rengeteg visszaéléssel és csalással
van dolga mindegyik szolgáltatónak, ezért folyamatosan vizsgáljuk, várjuk, hogy esetleg erre
vonatkozólag egy hatékony szabályozás bevezetésre kerül a mostani felülvizsgálat
alkalmával. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vodafone!

BABOSS CSABA osztályvezető (Vodafone): Igen, köszönjük szépen mi is a
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megjelentek! Baboss Csaba vagyok, a Vodafone-tól.

Itt a kollégák már elég sok mindent említettek, úgyhogy részben nem akarom
megismételni, amit mondtak. Szó esett arról, hogy ahhoz, hogy a harmadik generációs
mobilinternet szolgáltatás lefedettségét, tehát az elérhetőségét bővíteni tudjuk, ahhoz tényleg
plusz frekvenciára lenne szükség ebben a 900 MHz-es, úgynevezett E-GSM sávban. És ennek
igazán pont az a tétje, amit tisztelt elnök úr is említett, tehát az, hogy különösen vidéki
településeken ne csak az árokparton lehessen elérni ezt a szolgáltatást, tehát ennek a
frekvenciának jobbak a terjedési tulajdonságai; tehát mi is nagyon várjuk azt, hogy mikor
jelennek meg azok a tender feltételek, amelyek esetleg lehetőséget biztosítanak nekünk is
arra, hogy a szolgáltatási hálózatunkat fejlesszük.

Valóban ez egy nagyon beruházás igényes iparág. A Vodafone Magyarország is ilyen
szinten 10 milliárd forintos nagyságrendben fejleszti hálózatát, és egyébként nemzetközi
összehasonlításban – ezt bátran merem mondani – a Vodafone csoport országain belül a
magyar hálózat az egyik legjobb; hasonló összehasonlítások a T-Mobile hálózatára is
léteznek, és hasonló eredménnyel járnak - tehát a mi mérnökeink erre nagyon büszkék,
gondolom ez más szolgáltatónál is így van.

Sok minden elhangzott itt. Ahogy hallottam itt a megnyilatkozásokat, az egyik
benyomásom az volt, hogy az egy bűnlajstrom részben, másrészt valóban ezek a problémás
területek, ezt mi sem akarjuk tagadni, és azt gondoljuk, hogy közösen lehet javulást elérni
ezekben a kérdésekben. Van egy olyan terület ugyanakkor, amiben úgy látjuk, hogy nem
elsősorban a mobilszolgáltatók felelősek az esetleges visszaélésekért, ezek a
tartalomszolgáltatások és az emelt díjas SMS-eknek a kérdése. Itt egy kicsit úgy látom a saját
szerepünket, hogy mi ehhez a szolgáltatáshoz az úthálózatot biztosítjuk és tulajdonképpen
hasonló a szerepünk, mint egy autópálya kezelőnek, hogy ki kell tenni a megfelelő
közlekedési jelzéseket, de alapvetően a gyorshajtásért a gyorshajtókat kell megbüntetni. Ebből
a szempontból mi a GVH-nak a megközelítését jobbnak tartjuk, tehát egy kicsit az NHH,



- 19 -

vagy az NMHH megközelítéséhez képest, mert azt gondoljuk, hogy azért alapvetően azokat a
visszaélő szolgáltatókat, tartalomszolgáltatókat kell bírságolni és őket kell úgymond elkapni
és nem a mobilszolgáltatókat. Azzal együtt egyébként, hogy ha erre panasz van, akkor nyilván
nemcsak az illetékes hatóságoknál panaszkodnak ezek az ügyfelek, hanem a
mobilszolgáltatóknál is, és nekünk sem érdekünk az, hogy az ügyfélszolgálatunk, amit
alapvetően nem egy panaszkezelési irodaként hoztunk létre, ne ilyen jellegű dolgokkal
legyenek leterhelve.

A mobilinternet kapcsán még egy gondolat, aztán tudom, hogy rövid az idő,
befejezem. Azt gondoljuk, hogy valóban ez egy új típusú szolgáltatás, és miután a magyar
lakosságnak, mondjuk így a komputer számítástechnikához való ismeretei, hozzáállása talán
egy kicsit elmarad az európai átlagtól, tehát itt valóban vannak olyan feladatok, amelyek
részben állami, részben szolgáltatói feladatok. Kicsit azt érezzük, hogy a mobilinternet maga
részben nem kevesebb azért, mint a vezetékes internet, tehát egy olyan moralitást ad, amire az
utóbbi nem képes és ezért azt gondoljuk, hogy megfelelő korlátokkal, tehát ha a fogyasztó
tudja, hogy mit vesz, akkor ezt azért nagyon jól tudja használni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy szólási lehetőség és utána a civil kör irányában
nyitunk.

IKLADI PÉTER ügyvezető (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van megjelenni a bizottság ülésén.
A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács képviselője vagyok, Ikladi Péter.

Arról szeretnék önöknek szólni, hogy az egyesület, amely a hírközlési szolgáltatók
mellett fogyasztóvédelmi egyesületet is a tagjai között tud, már 2007 elején érzékelte, hogy
akkoriban, amikor még újdonság volt a hűségnyilatkozat, nagyon sok panasz, kifogás érkezett
a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatosan. A mi véleményünk, egyesületi véleményünk az, hogy
a hűségnyilatkozati szerződésnek óriási előnye az, hogy segít a fogyasztók és a szolgáltatók
közti technológiai váltás megerősítésében, új szolgáltatások elterjedésében, ugyanakkor az
akkori – mondjuk így – kezdeti időszakban nem voltak szabályozva ezek a kapcsolatok.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tájékoztatta az egyesületet arról, hogy
nagyon sok fogyasztói panasz érkezett a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatosan, ezért egy olyan
lépésre szántuk el magunkat, amely a magyarországi gyakorlatban ismeretlen volt. Mégpedig
közös munkával létrehoztunk - a szolgáltatók és persze a Fogyasztóvédelmi Egyesület
részvételével - egy úgynevezett ajánlást, amelyet az egyesületünk tagjain kívül több mint 20
teljesen kívülálló más szolgáltató is figyelembe vett, illetve aláírásával igazolta a részvételét;
melynek az volt a lényege, hogy olyan főbb, saját belső magunk tevékenységét korlátozó
intézkedést hoztunk, hogy a fogyasztókat kevesebb hátrány érje, mint ami eddig felmerült.
Nem mennék bele a részletekbe, természetesen örömmel átadnám az egyesületünknek az
ajánlását a bizottság tagjainak csak tájékoztatásképpen.

Még annyit, hogy mi tettünk akkoriban kísérletet arra, hogy az akkori Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal közös nyilatkozatot tegyünk, ez akkoriban éppen nem sikerült;
de a lényeg az, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság panaszirodáinak tapasztalata szerint,
miután bevezettük az önkéntesen vállalt kötelezettségeket, meredeken lecsökkent a
hűségnyilatkozatok, hűségszerződésekkel kapcsolatos panaszok száma például azzal, hogy a
szolgáltatók tájékoztatják előre a fogyasztókat a hűségnyilatkozat megszűnéséről.
(Kételkedések az ülésteremben jelenlévők részéről.) Valóban így van, nem minden esetben ezt
elfogadom, de alapvetően ez a tevékenység működik, és ezzel lehetőséget nyitunk arra, hogy
azok, az akkoriban még működött automatizmusok, egy olyan szabályozott mederbe
kerüljenek, ahol elsősorban a fogyasztó nem érzi úgy, hogy becsapták, illetve az ő terhére
kíván bárki előnyhöz jutni. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam.
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ELNÖK: Köszönöm szépen a vitába való bekapcsolódást.
Civil oldalról dr. Baranovszky György úr, a Fogyasztóvédelmi Egyesület Országos

Szövetsége részéről jelezte, hogy hozzá kíván szólni.
Ezzel megnyitom a második kört. Ha az elhangzottakhoz kötődve a képviselők,

bizottsági tagok részéről van megjegyzés, igény, akkor helyt adok, utána adnék szót a GVH-
nak és Biztos úrnak egy visszareagálási lehetőségre, és megpróbálnánk valahogy itt föl-le
kerekíteni ezt a napirendet.

DR. BARANOVSZKY GYÖRGY ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesület
Országos Szövetsége): Köszönöm szépen, elnök úr. Hú de dobog a szívem – azért dobog a
szívem, mert úgy tűnik, minthogyha itt minden rendben lenne - egyébként a fogyasztók
oldaláról itt a szolgáltatókat hallottuk. Azt gondolom, hogy azért hallgattassék meg a
fogyasztói oldal is, tehát a panaszok kőkeményen jelentkeznek a szolgáltatókkal szemben.

Elhangzott az egyik szolgáltató részéről az, hogy a szolgáltató cég az elégedett
felhasználó; akkor kérdezem én azt, hogy miért tesznek a szolgáltatók különbséget egyszerű

fogyasztók és üzleti célú felhasználók között. Nem akarom megnevezni annak a
szolgáltatónak a nevét, aki ellen közérdekű per van folyamatban, a www.feosz.hu oldalon
meg lehet nézni. A per arról szól, hogy a másodperc alapú számlázások esetén a
fogyasztóknak akkor is ki kell fizetni egyébként 30 másodpercnek megfelelő díjat, ha 1
másodpercet használnak, ugyanúgy egyébként logikusan 30 másodpercenként ugrik össze;
üzleti célú felhasználóknál pedig választhatnak magán ugyanolyan másodperc alapú
felhasználások tekintetében. Tehát itt azért véletlenül sem olyan a helyzet, hogy nagyon
rózsás.

A hűségszerződések tekintetében szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy azok a
panaszok, amelyek érkeznek a fogyasztóvédelmi civil szervezetekhez - ezek szerint vannak
olyan panaszok, amelyek jó panaszok -, azok kőkeményen leírják és elmondják azt, hogy a
szolgáltatók szórakoznak a fogyasztókkal, nem engedik az elállási szerződéseket teljesíteni,
azaz problémák vannak a szerződéseknek a teljesítése során.

Arányosság kérdése. Az alelnök úr nagyon helyesen mondta a hűségszerződéseknél.
Mit jelent az, hogy előre tájékoztatom, vagy mit jelent az, hogy tudják-e a fogyasztók azt,
hogy mit kell tenni. Azt gondolom – és végezetül, nem akarom rabolni a szót -, hogy abban
lehet szakmai vitát gerjeszteni, vagy lehet arról beszélni, hogy soft law, vagy kemény law,
azaz, hogy melyik jogágat visszük, melyik jogterületet. De azt bemutatta, megmutatta
nemcsak ez a szektor, hanem akár a hitelszektor is, hogy az önszabályozás, amikor
monopolhelyzetről van szó, amikor a cégeknek egy célja van, az, hogy profitot realizáljanak,
nem biztos, hogy eléri a célját. Ezért igen-igen üdvözöljük és támogatjuk a Gazdasági
Versenyhivatalnak azt a magatartását és azt az eljárását, ahogy próbál és igyekszik is fellépni
a fogyasztók érdekében a szolgáltatókkal szemben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megkezdjük a második kört, köszönöm szépen.
A bizottság tagjai részéről, ha van most érdemi hozzászólási igény, akkor annak helyt

adok. Alelnök úr jelezte és biztosan többen vannak még így. Ha még esetleg a civilek közül
van olyan - nem felszólítás, inkább csak jelzés -, akkor most szóljon, és azt követően a
reagálások. (Nincs jelzés a civilek részéről.)

További képviselői hozzászólások

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr, a szót. Szeretnék pontosítani.
Nem egy nyelvet beszélünk. Mi a fogyasztóvédelem nyelvét mondjuk és Gyuri épp erre
hivatkozott az előbb. Önök üzletileg fogalmaznak és szeretnék erre utalni.
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Dr. Kövesi Gabriella a Telekom részéről fogalmazta meg nagyon jól a dolgot.
Fejlesztenek, fejlesztenek, innoválnak, beruháznak, de csak ott, ahol megéri, mert ez túl sokba
kerül - nyilván ezeket a fejlesztéseket a fogyasztók fizetik meg. Ez nekünk tiszta, ez a normál
üzleti magatartás és gondolkodásmód, de próbáljuk meg picikét a fogyasztói oldalt is segíteni.
És itt utalnék a második, általam felvetett dologra: az arányosság kérdésére, és dr. Kiss
Brigittának mondanám a Telenor részéről, az arányosság nem azt jelenti, amit ön mondott, ha
megengedi, lefordítanám a dolgot egy kicsit egyszerűbb dologgal. Az arányosság arról szól:
reklám - önök kedvezményt adnak, ezért cserébe hűségnyilatkozattal valakit odakötnek. A
hűségnyilatkozat ideje alatt az általa kifizetett díjakból önöknek a reklám megtérül és nyilván
a reklám kevesebbe kerül, mint ami a megtérülés értéke, ez a normál üzleti magatartás.

Az arányosságot azért szerettem volna kérdezni a Gazdasági Versenyhivataltól, hogy
lehet-e azt vizsgálni a mi részünkről, hogy ne legyen túl aránytalan, tehát ez a megtérülés ne
legyen 90 százalék az önök részére, hanem legyen egy kisebb szint, mondjuk 70, 60, 50
százalék - és ez már fogyasztóvédelem, tehát én az arányosságot ilyen oldalon értettem.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Boldog István képviselő úr, parancsoljon!

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Örülök neki, hogy a szolgáltatók a 3G és 4G szolgáltatásról beszélnek, én örülnék neki, ha
mondjuk az én településemen, vagy ott a mi környékünkön telefonálni lehetne egy-egy
szolgáltatótól. Mert nagy nehezen elértük, hogy a valamikori Pannon GSM - most már
Telenor -, egy tornyot felállított a községünk határában és őneki most már van jó
szolgáltatása. De én nem tudom, hogy a Vodafone mire büszke, mert nálunk a lakásokból
abszolút nem lehet telefonálni Vodafone-nal, pedig a rendőrség is Vodafone-t használ, elég
problematikus ilyen szempontból - tehát nálunk a rendőrség Vodafone előfizetést használ
érdekes módon, amit nehéz elérni. Ki kell menni a házból, igen, és úgy esetleg tud telefonálni,
illetve ugyanezt tudom mondani sajnos a T-Mobile-ra is.

Tehát én örülök neki, hogy most arról beszélünk, hogy milyen fantasztikus új
szolgáltatást tudtunk adni, de azt gondolom, el kellene érjük azt is, hogy telefonálni lehessen
azzal a készülékkel, amit azért veszünk alapvetően, hogy telefonáljunk. Elhiszem, hogy
nagyon jól lehet ezen internetezni, meg sok mindent csinálni – nem szoktam, bevallom
őszintén, nem is értek hozzá, telefonálni szoktam vele –, és azt szeretném, ha
Magyarországon, aki megvesz egy ilyen készüléket, azzal az egész ország területén mindig
tudna telefonálni, nem, hogy ha elutazik egy üdülőhelyre vagy egy kisebb helyre, akkor már
nem tud. Nyilván azért veszi meg a készüléket, hogy tudjon telefonálni, ez az elsődleges, az
összes többi szolgáltatás, azt gondolom, hogy az a plusz ebben a dologban, tehát én erre
hívnám fel a szolgáltatók figyelmét, hogy a fejlesztéseikben arra is gondoljanak, hogy vannak
az országnak olyan területei, ahol még a mai napig nem lehet normálisan telefonálni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy nagyon barátságos beszélgetés kezd fogyasztóvédői
attitűdökkel felvértező vitává alakulni.

Z. Kárpát Dániel és Ertsey Katalin képviselő asszony is jelezte, hogy szólni kíván,
megadom önöknek is a szót.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Hozzám
továbbra is a civil szervezet világképe áll a legközelebb, már ami itt elhangzott a képviselője
részéről.
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Amit még a Versenyhivatal közös munkatársától szeretnék megkérdezni, tegnap
felemlegetettük a parlamentben, hogy bizony a különadók áthárítása a legtöbb szektorban
megkezdődött, adott esetben a bankszektor esetében ezt már konkrét számokkal tudjuk
alátámasztani, 10 és 35 százalék közötti díjtételemelések következtek be csak szeptember
hónapban, tehát megdőlt az az állítás, miszerint átháríthatatlanok ezek a plusz terhek. A
Versenyhivatalon nagyon sok múlik e tekintetben.

A kérdésem arra irányulna ezzel kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel és tervekkel
rendelkeznek ezzel kapcsolatban, hiszen itt egy újabb fogyasztókra történő áthárítás
egyértelmű; hogy csak és kizárólag a szolgáltató cégek és a multinacionális érdekek
kiszolgálását jelentheti, ezt nyilvánvalóan józan gondolkodású magyar ember elutasítja.
Továbbá elnézést szeretnék kérni azért, hogy a választ már nem tudom meghallgatni, majd
valamelyik kollegámat megkérdezem mindenképpen ennek tekintetében, de sajnálatos
módon, mivel nem tudunk egyszerre két helyen lenni, ezért a kötelesség beleszól. Nagyon
szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én fogom tájékoztatni a képviselő urat, egyébként
jegyzőkönyv, internet minden meglesz.

Képviselő asszony, tessék parancsolni, öné a szó!

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok,
az egyik szolgáltatót belülről ismertem a korábbi időszakban, az életemben. Vállalati
felelősségvállalással foglalkoztam, ezért a Fogyasztóvédelmi bizottságban is egy kicsit
szélesebb értelemben nézem a vállalati érintettségnek a helyzetét. Egy érdekes összefüggésre
szeretném először felhívni a figyelmet.

A GVH eljárások összesítését megtettem itt gyorsan. Nagyon sokat mond az, hogy
ebben az időszakban ilyen 44, 33 és 22 százalék körül volt a piaci részesedése a három
szolgáltatónak, ehhez még a 22 százalékos, tehát a legkisebbel rendelkező Vodafone-nak 19
az eljárása, szép összegekkel; a 44 százalékos Telekomnak 14; és az akkor még Pannon névre
hallgató 33 százalékos, ma Telenor névre hallgató szolgáltatónak: 9. Ez egy olyan korszakra
vonatkozik, amikor még a válság előtt voltunk, a különadó előtt. Azt gondolom, hogy a
Vodafone új és agresszív szolgáltatóként próbált nyomulni és akkor többször átlépte a
határokat. Minden alkalommal a GVH-t csak arra bíztatom, hogy ezeket a szolgáltatókat a
lehető legkeményebben figyelje, és folyamatosan minden olyan ügyben, amiben jelentős
összeggel kell megállítani azt a magatartást, ami esetleg negatív mintát adhat másoknak, azt
szimbolikus értékű bírságokkal sújtsa.

Ahogy említettem, itt egy kicsit mélyebb vagy szélesebb megközelítésből, egyszerűen
csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez az egész vitához, hogy Magyarországon a fogyasztói
tudatosság nagyon alacsony. Ha a fogyasztók ennyire kiszolgáltatottak és ennyire
elégedetlenek, mint ahogy ezt mindannyian tapasztaljuk, vajon milyen módon bánnak ezek a
szolgáltatók a többi érintettjükkel, akiknek nincsen bizottsága a parlamentben, akinek nincsen
képviselete; egy-két vállalat meglehetősen felszínes érintettségű párbeszédeket folytat,
ezeknek az eredményét elvileg a honlapokon lehetne követni.

A Telekom fenntarthatósági jelentése példamutatóan nemcsak az iparágon belül,
hanem egész Magyarországon, ott, ahol csak az ügyfélkapcsolatokra koncentrálunk, adatokkal
kimutatják azt, hogy miféle módon bánnak az ügyfelekkel, tehát nyilván itt is egy csomó
minden elsikkad. A Vodafone egészen meglepő módon a nemzetközi színtérhez képest,
egészen elképesztő módon elhanyagolja a felelősségvállalását, tehát nem hogy GRI jelentést
nem adnak ki, az ügyfelek elégedettségéről olyan szép mondatokat mondanak, hogy mérik,
azt gondolom, hogy ez nagyszerű. A Telenor esetében pedig az utolsó fenntarthatósági
jelentés, ahol valamiféle indikációt kapnánk arra, hogy az ügyfelekkel, a fogyasztóikkal
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hogyan bánik ez a vállalat, ez 2008-as; 2009-re most 2010 végén nincsen semmiféle jelentés,
nem tudjuk azt, hogy a Telenor hogyan bánik többek között – az egyéb érintettjein túl – az
ügyfeleivel.

Azt tudjuk, hogy ezek a vállalatok nagyon különböző módon reagáltak a válságra. A
Telenor egész egyszerűen mindenféle vállalati felelősségvállalási programját bezárta,
mindent: a szponzorációt, az önkéntes munkát, a támogatásokat, az alapítványt. Egy sor olyan
intézkedést tettek, amivel gyakorlatilag zéróra redukálták azt a felelősségvállalási
tevékenységüket, amit más, az iparágban működő szolgáltató továbbra is fenntart.
Természetesen a Telekomnak megvan erre az oka, a montenegrói botrány után nekik nagyon
kellett felszívni magukat ezen a területen.

Tehát még egyszer csak azt szeretném jelezni, hogy a fogyasztókkal való bánásmód
nem független a többi érintettel való bánásmódtól, és mi szeretnénk látni, hogy a szolgáltatók
hogyan számolnak a társadalom felé. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a megjegyzéseit. Talán a
szolgáltatók értik, hogy itt értük haragszunk, de azért a Fogyasztóvédelmi bizottságnak
mégiscsak van egy helyzetéből adódó feladata, küldetése. Ezeket a problémákat, amiket mi
felvetünk, szeretnénk abba az irányba terelni, hogy lássuk azt, hogy hol van erre valami
érdembeli olyan megoldási javaslat, válasz, ami előbbre viszi ezt a helyzetet. Nem önmagában
csak a problémában való vájkálás elégíti ki a bizottságot, hanem szeretnénk abban is
impulzusokat adni, hogy akkor legyen itt valamilyen irányban megoldás, már ezért vannak
ezek a diskurzusok.

És nem ijesztgetésként mondom, de minden ilyen témát, amit napirendre veszünk,
néhány hónappal később visszanézzük, hogy az eltelt időszakban történt-e bármilyen
előrelépés. Ez így volt mondjuk az árvíz, vihar károsultak biztosítási ügyeiben, ez így lesz a
közműszolgáltatók számlázási ügyében is, és szeretném önöket bíztatni, hogy ez így lesz
ebben az ügyben is, néhány hónap múlva vissza fogjuk venni napirendre és megnézzük, hogy
az itt elhangzottak alapján történt-e valamilyen előrelépés.

Mindezek figyelembevételével most reagálási lehetőség első körben: GVH és Biztos
úr, azt követően pedig a szolgáltatók; és megnézzük, hogy ott le tudjuk-e zárni a napirendet;
mert van még néhány, erős vitára ingerlő napirendünk, úgyhogy legyenek kíméletesek
egymáshoz is, meg hozzánk is.

Dr. Balogh Virág irodavezető (GVH) válaszadása

DR. BALOGH VIRÁG (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. Összesen
négy témát írtam fel magamnak, amit érinteni szeretnék.

Az első, amit képviselő asszony is említett, a fogyasztókkal való bánásmód és a
szélesebb körben való gondolkodás a fogyasztóvédelem területén belül is, szerintem egy
nagyon fontos dolog ezen a területen. Tekintettel arra, hogy például mobilinternet szolgáltatás
mondjuk három évvel ezelőtt olyan jellegű szolgáltatás volt, amit a felhasználók egy nagyon
szűk rétege vett igénybe, azok a felhasználók nagyon magas fokú tudatossággal rendelkeztek.
Azt szeretném aláhúzni, hogy van egy olyan nagyon szűk réteg, aki nagyon magas fokú
tudatossággal rendelkezik az általa igénybevett szolgáltatások tekintetében, azonban ahogy a
mobilinternet szolgáltatás, vagy bármiféle mobiltartalmú szolgáltatás felhasználói köre bővül,
úgy óhatatlan, hogy olyan fogyasztók is bekerülnek ezen szolgáltatási körökbe, akik
alacsonyabb fokú tudatossággal bírnak, tehát ez biztos, hogy kihívásokat jelent mind a
szolgáltatóknak, mind a hatóságnak egyébként.

A másik téma, amit fel szerettem volna vetni, az alelnök úr által is említett
hűségnyilatkozat és arányosság kérdése. Nem mennék bele jogtechnikai részletekbe, hogy ez
most fogyasztóvédelmi, vagy erőfölényes kérdés. Valóban van egy ilyen vizsgálati lehetőség,
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hogy az elállás lehetőségét – mondjuk egy hűségnyilatkozaton belül – milyen kötbérrel, azaz
milyen váltási költséggel biztosítja a szolgáltató a fogyasztó számára. A váltási költségnek a
nagysága az, ami meghatározza azt voltaképpen, hogy mennyire ragad be a fogyasztó az adott
szerződésbe. A váltási költség az a kötbér, amit mind a három szolgáltató saját ISEF-je
alapján kiszámláz a fogyasztónak, ha az 12 hónap vagy 24 hónap, adott hűségnyilatkozat
lejárta előtt akarnak kilépni a szerződésből. Itt az arányosságra, tehát mi, ha néznénk ezt a
dolgot, akkor ezt a költséget vennénk figyelembe, hogy nem aránytalanul nagy teher-e a
fogyasztó számára szabadulni ebből a szerződésből.

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a most zajló „Telecom regulation review”
egyik témája pontosan az, hogy az általános szerződései feltételek egyoldalú módosítása
esetén, csakúgy, mint a bankszektorban, milyen lehetősége van a fogyasztónak lépni az
egyoldalú szerződésmódosításra, ha az számára hátrányos. Tehát pontosan ez a téma is benne
van – elnézést a vulgáris fogalmazásért -, részét képezi annak a felülvizsgálatnak, ami most
zajlik. Egyébként pedig a GVH-nak az álláspontja a hűségnyilatkozatokkal kapcsolatban is az,
mint minden mással, hogy feltehetőleg az egyik legjobb módszer, hogyha hagyjuk a versenyt
kikényszeríteni, azt, hogy a hűségnyilatkozatok olyan konstrukcióban és úgy jöjjenek létre,
hogy az a fogyasztó számára a lehető legszélesebb választási lehetőséget kínálja. Nem
véletlen az, hogy mi azt tapasztaltuk, hogy abban a pillanatban, amikor rákényszerítettük a
szolgáltatókat arra, hogy a hűségnyilatkozat tényét tüntessék fel a reklámokban, pár hónapot
kellett várni és megjelentek a hűségnyilatkozat nélküli szolgáltatási csomagok. Nyilván azért,
mert pontosan azok a tényezők, amik a reklámokban feltüntetésre kerülnek, azok a
tulajdonságok azok, amikben a szolgáltatók elkezdenek versenyezni. Ez egy nagyon fontos és
egyébként most a legnagyobb soft law jellegű beavatkozás, ha bármiféle tájékoztatási
kötelezettséget előírunk a szolgáltatóknak, akkor kénytelenek lesznek abban versenyezni; ha
azt mondjuk, hogy köteles feltüntetni a hűségnyilatkozat hosszát, akkor nyilván abban fognak
versenyezni egymással, hogy én minél rövidebb hűségnyilatkozatot fogok adni a
fogyasztónak, jöjjön hozzám. Tehát ez a GVH álláspontja erről, hogy ezzel ily módon is
kikényszeríthető egyébként nyilván az a fajta arányosság, ami a fogyasztónak akár
megnyugtató lehet.

A harmadik téma a különadó áthárítása. A különadóval kapcsolatban is ugyanezt
tudom hangsúlyozni: a verseny az, ami megakadályozza azt, hogy a különadót át tudják
hárítani a szolgáltatók. Minél erősebben biztosítjuk a tisztességes versenynek a feltételeit egy-
egy piacon, és a mobilszektor egyébként mondjuk azt, hogy nem hátul kullog a versenyző
piacok szektorainak felsorolásában, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy nem képesek a
szolgáltatók az erős árverseny miatt áthárítani a különadót. Nyilvánvalóan, ha azt tapasztalná
a Versenyhivatal, hogy áremelésre kerül sor, együttes áremelésre kerül sor egy adott
szektorban, akkor akár még kartellvizsgálatot is indíthatna; ilyen jellegű jel, panasz,
megkeresés, bejelentés jelenleg nincs a hivatal előtt, amennyiben odakerül, akkor
nyilvánvalóan ezt a megfelelő módon fogjuk kivizsgálni.

És végül engedjék meg, hogy egy fél mondat erejéig, nem a szolgáltatókat védve - azt
hiszem, hogy a GVH bizonyítványa egyértelmű a tekintetben, hogy kellően kemény a
szolgáltatókkal, ha úgy véli, hogy keménynek kell lenni -, de szeretném azt megjegyezni,
hogy a mobilszektor és általában a Telekom szektor nem az a fajta szektor, ahol a GVH a
legsúlyosabb fogyasztói hátrányokat látja. Szeretném azt aláhúzni, hogy ebben a szektorban a
fogyasztó - nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, elnézést az egyszerűségért - adja a pénzét
és kap érte valamit, ha az a valami minőségileg rossz, hogyha az a valami nem az, amire ő

szerződést kötött, természetesen be kell avatkozni.
Azt gondoljuk, hogy sokkal súlyosabb fogyasztói hátrányok vannak olyan piacokon,

ahol a fogyasztó adja a pénzét és nem kap érte semmit. Tehát ez például az a fajta magatartás,
amit képviselő úr említett, akinek időközben el kellett mennie, egy ilyen munkahirdetés, ami
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mögött nincs tényleges álláshirdetés. Az adott esetben egy fogyasztónak sokkal súlyosabb
hátrányt jelent - nem kisebbítve azt a pénzügyi veszteséget, amit adott esetben egy rossz
szerződéssel a telekom szektorban köt -, de mégiscsak lesz egy mobiltelefonja, tud
mobilinternetezni. Ha egy fogyasztó vesz egy, elnézést a blőd példáért, egy mágneses
derékaljat, egy rákgyógyító teát, egy bármilyen olyanfajta szolgáltatást, ami mögött tényleges
minőség nincs, az jóval súlyosabb hátrányokkal járhat. Nyilván a dolog pikantériája az, hogy
ezek a szolgáltatók viszont sokkal nagyobbak; de bármit tesznek, a kisebb fogyasztói hátrány
sokkal szélesebb kört ér el és ilyen módon természetesen az állami beavatkozás itt is indokolt.
De, mondom még egyszer, nem a szolgáltatók védelmében, mi azt látjuk, hogy ez a szektor a
kooperatívabb szektorok közé tartozik, és a tanulékonyabb szektorok közé tartozik azt
illetően, hogy a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói tájékozottságot hogyan erősíti.
Köszönöm.

ELNÖK: Én köszönöm szépen.
Takács Péter úr, öné a szó!

Takács Péter Hírközlési és Médiabiztos (NMHH) válaszadása

TAKÁCS PÉTER Hírközlési és Médiabiztos (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság):
Köszönöm szépen. A kooperatív szó jó volt, hogy a végén jött, én is erre szeretnék felülni és
erre ült fel a programom is, amivel szeretnék dolgozni. Tehát mivel ez egy kooperatív szektor
- és ezt nem dicsérni szeretném, hanem ez ilyen -, ezért úgy gondoltam, hogy a jó zsaru, rossz
zsaru elvén működve a Hatóság megteszi azokat az intézkedéseket, amiket ő tesz meg, és én
meg megteszem azt, amit meg lehet tenni a tájékoztatás kapcsán a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóságban. Korábban az NHH-ban működött egy fogyasztói tudatosság program,
aminek a folytatása, illetve a befejezése rengeteg dologra adhat választ.

Láttuk azt, hogy egy csomó olyan kérdés van, ami tényleg tudatosság hiányában
történt: felmérés, kutatás, program, kommunikációs terv épült arra, hogy kiket, milyen módon
kell elérni. Tehát vannak olyan fogyasztók, akik nem azért nem tudatosak, mert nem értik,
hanem egész egyszerűen a koruknál fogva távol áll tőlük ez a technológia, erre is fel vagyunk
készülve és szeretnénk ezt a fogyasztói tudatosság programot befejezni és én ezt fogom a
házon belül képviselni.

Panaszkezeléssel foglalkozunk. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy én a fogyasztók
oldalán állok, őket képviselem, a kooperatív irányba szeretnék menni, és a szolgáltatóknál
megtaláltam ezt a hangot. Tehát úgy gondolom, hogy ez az én területem és ezt fogom
szorgalmazni mindamellett, hogy ha nem látom a kooperatív együttműködés kapcsán a
megoldást, akkor ott a Hatóságnak tudom jelezni, hogy ebben és ebben az ügyben hatósági
eljárást kell kezdeményezzen. Szerintem ez így jól fog tudni működni, és nagyon örültem,
hogy itt azért éles vélemények is felkerültek, előjöttek, ezeket mind feljegyeztem.

A hűségnyilatkozat kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy akkor, amikor egy
ilyen soft law eszközzel kapcsolatos ajánlásként fogalmazódott meg 2008-ban fogyasztói
panaszok kapcsán, akkor az az ajánlás teljesen szinkronban van a tavalyi uniós elvárásokkal
kapcsolatban, amelyekben benne volt - a mi ajánlásunkban -, hogy a fogyasztónak kínált
hűségnyilatkozati szerződés ennek legyen alternatívája. Tehát ne csak hűségnyilatkozati
szerződés legyen az, amit a szolgáltató árul, hanem legyen más is, ha valaki nem szeretne
hűséget kötni.

Ami a legnagyobb és a legfontosabb volt, véleményem szerint, ami kiverte a
biztosítékot a fogyasztóknál, az automatikus meghosszabbodás. Egyértelműen benne van az
ajánlásban, hogy nem lehet semmilyen módon, ha fél évvel ezelőtt jelzi a szolgáltató, akkor
se. Tehát írásban jelezze a fogyasztó, hogy szeretné ezt a szolgáltatást üzemeltetni, folytatni,
vagy sem, ha nem nyilatkozik, akkor nem hosszabbodhat meg - ez nagyon kristálytiszta
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viszonyokat jelenthet. Az ajánlás műfajának vannak korlátai, de úgy gondolom, hogy az az
implementációs folyamat, ami most zajlik, oda is elküldtük ezt az ajánlást, és természetesen
ezeket az elveket képviselem én ott is, hogy ez tiszta viszonyokat teremtsen a
hűségnyilatkozat témakörben; egyébként egyéb más szempontokat is tartalmaz: a váltást, a
kötbért, minden olyan részét a hűségnyilatkozatnak, ami a fogyasztó számára hátrányos lehet.

Még volt egy felvetés a szolgáltatás minőségével kapcsolatban. A munkatervemben
benne van az is, hogy egy kormányrendelet határozza meg azt, hogy a szolgáltatásoknak
minőségi mutatókkal kell rendelkezni, ez is benne van, és számtalan olyan részét kielemeztük,
amelyeknél ugye jogszabályi környezet fejlesztésével, módosításával lehetne elérni
szolgáltatás minőségváltozást, és ez mind lassabb folyamat; de természetesen mellette
mennek szolgáltatói egyeztetések azért, hogy a fogyasztók minél hamarabb, minél jobb
minőségű szolgáltatásokat, minél olcsóbban tudjanak igénybe venni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Formálódik már itt a kooperáció eredményeként a
végkonklúziója a mai ülésünknek, de ehhez azért a szolgáltatóknak is szeretnék lehetőséget
adni. Haladhatunk ugyanabban a sorrendben, és kérek gyors reagálásokat, megjegyzéseket.

Az elhangzottakhoz reflexiók

DR. KÖVESI GABRIELLA csoport szabályozási igazgató (Telekom): Köszönjük
szépen. Igyekszem nagyon gyors lenni.

Alelnök úr megjegyzésére szeretnék reagálni annyiban, hogy nem az volt a
szándékom, hogy arra hívjam fel a figyelmet, hogy az egy üzleti vállalkozás, hanem arra,
hogy a kiszámíthatóság és a tervezhetőség az a szolgáltatók számára is fontos szempont, mert
hatékonyság javulást, ilyen módon versenyintenzitás növekedést és ilyen módon fogyasztói
jólétet tud teremteni.

Balogh Virág pedig gyakorlatilag megválaszolta azokat a kérdéseket, amelyeket
képviselő asszony tett fel az átháríthatóság tekintetében. Azt csak annyival szeretném
kiegészíteni, hogy bizonyára önök előtt is ismert, hogy ez az egyik legjobban szabályozott
iparág, amiről beszélünk, mind az EU, mind a magyar szabályozás rendkívül részletes,
mindenre kiterjedő. Ugyanúgy ex ante, tehát előzetes hatósági elvárások, jogszabályok,
normakontroll van a működésünkön, és a GVH egy utólagos, tehát a megtörtént eseteket
feltáró és bírságoló hatáskörrel rendelkezik. Tehát igen szűk az a mezsgye, amelyekben a
szolgáltatóknak, ha van ilyen szándékuk, akkor ezt meg tudják tenni, de egyébiránt pedig
nincsen, azt gondolom, hogy tényleg nemcsak a szabályozottság, hanem a verseny intenzitása
miatt is erre nem kell számítani, hogy mi át fogjuk hárítani ezeket a terheket a fogyasztókra.
Köszönöm szépen.

TAKÁCS PÉTER Hírközlési és Médiabiztos (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság):
Bocsánat, egy másodpercre, még egy dolgot az előbb elfelejtettem említeni. A Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság technológia és szolgáltató semleges módon működik, és ezt az
egyet elfelejtettem az előbb mondani. Ez a többször említett TANTUSZ portál nemcsak arról
ad tájékoztatást, hogy hol, milyen mobilszolgáltatások érhetők el, hanem milyen egyéb
szolgáltatások is, tehát az alternatívák és uniós elvárás is, hogy transzparens tájékoztatást
nyújtson a szolgáltatás. Mi úgy gondoljuk, hogy a TANTUSZ portál ennek jó példája, tehát,
ahol nem érhető el mobilinternet szolgáltatás, ott van ennek más alternatívája is, erre szolgál
ez a tájékoztatás. Az előfizetők, hogy ha a lakhelyükön, mert ez egy utcaszintű adatbázis, nem
találnak számukra megfelelő szolgáltatást, akkor választhatnak mást is, ezt még el szerettem
volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, a magam szempontjából is vettem a jelzést.
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Tessék parancsolni!

BÁNHIDI ZOLTÁN osztályvezető (Telenor): Nagyon röviden. A reklámokkal
kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy tavaly ősszel kezdeményezett az IVSZ és az
IVSZ-ben lévő távközlési szolgáltatók egy párbeszédet az NFH-al és azt hiszem, hogy az
akkori NHH is jelen volt: a reklámoknak pont ebben a szektorban való szerepéről, illetve a
felhasználó tudatosságról, ezt szeretnénk idén is folytatni. Úgy érzem, hogy az az összes
résztvevő részére hasznos volt, és valószínűleg egy ennél hosszabb összejövetel alapján még
mélyebbre is le tudunk valószínűleg jutni a probléma elemzésével.

A másodperc-perc kérdésére annyit szeretnék reagálni, hogy természetesen más egy
vállalati ügyfél, egy kiemelt ügyféllel való különleges szerződésnek a kérdése, mint az
általános szerződési feltételekben minden fogyasztóra érvényes szerződés, természetesen
annak előnyei vannak. Nyilvánvaló, ha egy flottával jön valaki hozzánk, akkor kedvezőbb
feltételeket kap, esetleg más feltétel kör alakul ki, úgy érzem, hogy ez rendjén is van, hiszen
ezek egyéni szerződések. Nyilvánvaló, hogy azt nem szabad, hogy a teljesen „mezei”
ügyfelek között különbséget tenni és ezt nem is akarjuk a jövőben sem megtenni.

A fedettséggel kapcsolatban. Ezzel teljesen egyetértek, hogy vannak olyan területek,
ahol biztos, hogy soha nem is lesz fedettség, ez valószínűleg a technológia velejárója,
valószínűleg az Országház pincéjében sem nagyon lehetséges ezt elérni. Örülünk, hogy
legalább a Telenorral sikerült önöknek megfelelő fedettséget adni; annyit tennék hozzá, hogy
a 99,9 százalékos fedettség eléréséhez képest ugyanannyi összegű beruházás kell, hogy egy
újabb tizedest elérjen bármely szolgáltató, tehát igen jelentős mértékű szolgáltatási fejlesztést
igényel ez. Ezzel együtt mondom, örülök, hogy sikerült megoldanunk végül a problémáikat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük.
Vodafone!

BABOSS CSABA osztályvezető (Vodafone): Néhány gondolat. Már több esetben is
megszólítva éreztem magam a Vodafone nevében.

A lefedettséggel kapcsolatban. Tehát mi is arra törekszünk, hogy lehetőleg minél több
települést elérjünk a szolgáltatásunkkal, mert az új előfizető új bevétel, nyilván a bevételekből
élünk mi is. Van e mögött egy szabályozási probléma is. Tehát az a szolgáltatás, ami az
országban mindenütt elérhető, az az egyetemes szolgáltatás körébe tartozik és az egy állami
feladat. A közelmúltban ennek a szabályozása meg is változott, és az Eht. felülvizsgálata
kapcsán egyébként maga az egyetemes szolgáltatási definíció, meg a szolgáltatások köre is
újra meghatározásra kerül.

A másik dolog, ami idetartozik, hogy vannak olyan települések – és ez tényleg egy
Vodafone-t, de valószínűleg a többi szolgáltatót is érintő probléma -, ahol viszont azért
kényszerülünk arra, hogy a lefedettséget megszüntessük, mert bizonyos előfizetők arra
panaszkodva, hogy a mobilcella zavarja az ő létüket, kártérítési perrel élnek a cég ellen és
ezeket nagy százalékban meg is nyerik. Tehát olyan település is van Magyarországon, ahol
annak idején a polgármester kérésére telepített a Vodafone bázisállomást, és ezt annak
következtében, hogy horribilis nagyságú kártérítést ítéltek meg az előfizetőknek, arra
kényszerültünk, hogy lebontsuk. Ez a település konkrétan Gyopárosfürdő település, Orosháza
mellett egy településrész. Ott tulajdonképpen az történik, hogy miután a Vodafone-é maga a
torony is, ott valószínűleg - ha ez így zajlik, ahogy most kinéz -, akkor egyáltalán nem lesz,
miután a másik két szolgáltatónak is azon a tornyon vannak az eszközei.

Tehát itt azért van valószínűleg egy állami feladat is, hogy ha a koncessziós
szerződésből, illetve most már frekvenciahasználati szerződésből a szolgáltatók kaptak
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bizonyos jogot, akkor a mellé valószínűleg kell egy erős jogszabályi védelem is, hogy adott
esetben ne kényszerüljünk arra, hogy a meglévő, ezek szerint elég hiányos lefedettségünket
még tovább szűkítsük.

Elhangzott az, hogy a Vodafone ellen indul sok GVH eljárás, nyilván mi vagyunk a
legkisebb szolgáltató, a harmadik szolgáltató. Az valóban igaz, hogy egy másfajta marketing
tevékenységet kellett folytatnunk, különösen eleinte. Viszont én közben itt láttam ezt az
összefoglaló táblázatot, amit valószínűleg a GVH készített, és abból az is látszik, hogy azért a
legnagyobb fajsúlyú, tehát lehet, hogy számosságra sok ez a 19 eljárás, (Közbeszólás.)
bocsánat, nem láttam, de lehet, hogy számosságra sok, de úgy látom, hogy azért bizonyos
esetekben ezek inkább kisebb fajsúlyúak.

A vállalati felelősségvállalási programunkkal kapcsolatban nem tudom, hogy a
honlapon mi van, én ezt most nem néztem, nem is vagyok ennek a témának a szakértője, de a
kollégámmal fogunk beszélni, és ha a tisztelt képviselő asszonyt ez érdekli, akkor szívesen
beszámolunk róla. Én kicsit belülről úgy látom, hogy azért vannak ilyen programjaink,
valószínűleg a leglátványosabb a magyar nemzeti vízilabda-válogatott támogatása - az egy
szűk terület, elismerem. Másrészt viszont azt határozottan tudom mondani, ha az
elégedettségünket nézzük, olyannyira, hogy van egy úgynevezett metro montescore nevű

mutató, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy megkérdezzük minden ügyfelünket, hogy
ajánlaná-e a Vodafone-t ismerőseinek és ezen nagyon sok múlik, tehát a vállalat
munkavállalóinak a javadalmazása ezen múlik, tehát hogy ez a mutató hogyan alakul, és a
többi szolgáltatóhoz képest is, tehát erre nagyon odafigyelünk. Köszönöm szépen.

Elnöki összefoglaló

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Óvatos kísérletet teszek, hogy az
elhangzott majdnem másfél óra néhány elemét megpróbáljam csokorba kötni.

Három-négy megjegyzést szeretnék feleleveníteni. Az egyik az biztos, hogy a
tájékoztatás kulcseleme ennek a mai konzultációnak, annak a világossá tétele, hogy a
tájékoztatás, amit a cégek részéről megtesznek, az nem egyenértékű a reklámmal, de ebben
biztos, hogy az összes szereplőnek van dolga. Az egyik ajánlásunk ez irányban jelenik meg,
hogy a tudatos fogyasztói magatartásnak az erősítésében olyan típusú tájékoztatásra van
szükség - és akár ezen tájékoztatásnak a jogszabály által rögzített voltára is -, ami pontosan a
most határmezsgyén mozgó új szolgáltatási felületeknél eredményezi a fogyasztó védettségét;
ezt önök is, a GVH is és az NMHH képviseletében itt lévő biztos úr is többször említette.

A másik megjegyzésem, ami általánosabb érvényű, az a szolgáltatás minőségére
vonatkozik, illetve annak az elterjedtségére. Nem kell, hogy önök tudják, de én korábban az
informatika és hírközlés területén dolgoztam képviselőként. Az ágazati szabályozás volt a
részem, amikor 2002-öt követően kialakítottuk, és akkor is már felvetődtek ezek a kérdések.
És én tudom, hogy vannak olyan települések, ahol a fejlesztés azért nem történik meg, mert a
szolgáltatónak nem éri meg, mert nincs kellő számú előfizető azon a településen. Itt van
feladata egyébként a mindenkori kormányzatnak, hogy akkor okos ágazati szakpolitikával
kialakítja a szolgáltatóval azt az együttműködést, hogy miért fog ott valamilyen fejlesztés
történni, merthogy ha úgy tetszik: az esélyegyenlőség jegyében minden magyar településen
bizonyos szolgáltatásminőségeket nyújtani kell. És ha a víz, gáz ma már alapszolgáltatásnak
tűnik, akkor azt gondolom, hogy a hírközlésnek ezen szolgáltatása is az alapszolgáltatás közé
tartozik, hiszen munkát végezni, mondjuk távmunkát végezni csak internet segítségével lehet,
és ha az adott településen nincsen internet elérés, azáltal nem tud az ott lévő munkát vállalni
ezen a területen – ezt csak megjegyzésként tettem. Tehát itt biztos, hogy van a kormányzati
szerepvállalásnak is lehetősége.

A harmadik ilyen, a szabályozás, ma többször szóba került. Ebben én nagyon kérem az
elején felvezetésben résztvevő előadóinkat is, hogy az ajánlásaikkal abban segítsenek, hogy
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egyfajta pontosabb képet kapjunk arról, hogy a szabályzás terén melyek azok a hiányosságok,
amiket el kell végezni. Itt csak utalok Takács Péter úr javaslataira, nem teljes körűen: a
mobilinternet, a roaming esetében a limitálásnak az ügye, vagy a szolgáltatás minőségére
vonatkozó kormányrendeletnek az ügye – kérünk ebben segítséget, ezt fel fogjuk venni a
bizottság ajánlásai közé, hogy milyen olyan típusú szabályozási feladatokat látunk, amiket el
kell végezni.

Volt néhány egyedi ügy. Ebből a hűségnyilatkozat és a hozzákapcsolódó kérdéskör
emelkedett ki, mert ezzel majdnem mindenki foglalkozott az asztal körül ülők közül. Ebben
azt látom, hogy az a helyes irány, amit alelnök úr felvetett problémaként és önök erre
rácsatlakoztak, hogy hosszabb távon az elállás lehetősége, az arányosság kérdése és az ehhez
kapcsolódó, ezt elősegítő jogszabályi, illetve versenyt támogató intézkedések együtt fogják
eredményezni, ha ez a kérdés is a helyére került - úgy vélem, hogy a bizottságnak ebben is
kell, hogy legyen egyértelmű ajánlása.

Az utolsó megjegyzésem pedig a civilek felé irányul. Nekik abban a szerepkörben,
ahol a fogyasztói magatartás, a tudatos fogyasztói magatartásnak az erősítése van, biztos,
hogy van szerepük. Azt kérem tőlük, hogy ezen a téren alapvetően segítsék a bizottság
munkáját, hogy a tájékoztatás az egy szemléletformálással és egy partneri viszony
kialakításával is párosulhasson, ebben biztos, hogy a civil világnak van szerepe, kérem, hogy
ebben segítsenek.

Összességében azt gondolom, hogy nem volt rossz, hogy ezt a témát mi itt a bizottsági
ülésen megtárgyaltuk. A szolgáltatóknak szeretném jelezni még egyszer, hogy nem azért
lettek önök idehívva - és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és remélem, hogy
nem vettük el a kedvüket egy következő találkozótól -, hogy a fejükre olvasunk dolgokat, de
ha mégis ezt érezték ki, akkor biztos van ennek valami alapja. Ezért azt gondolom, hogy kicsit
gondolják azt végig, hogy egy következő találkozóra hogyan lehet a hibalistáról kihúzni
néhány problémát, és mondjuk azt mondani, hogy sikerült előrelépni ebben az ügyben is.

Tisztelt Bizottság! A mai ülésnek a végén nem kell határozatot hoznunk, mármint
ennek a napirendnek a végén, a szokott módon egy ajánlást fogunk készíteni, az ajánlást
elküldjük az érintettekhez. A bizottság napirendjének a nyomon követhetősége miatt
jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv a szolgáltatók számára is elérhető, interneten
megtekinthető. És szeretném önöknek jelezni, hogy néhány hónap múlva – valamikor a jövő
év első félévében visszatérünk erre a témára, rátekintünk, hogy az itt megfogalmazott
ajánlásokat hogyan építették önök be a mindennapi tevékenységükbe, illetve megnézzük,
hogy a jogszabályalkotás területén szereppel, lehetőséggel bíró szervezetek tudtak-e
előrelépni.

Ha nincs más egyéb megjegyzés, akkor egyetértésükkel lezárnám ezt a napirendet.
Köszönöm szépen a szolgáltatóknak, hogy eljöttek és vállalták a konzultációt, higgyék el,
hogy az önök érdekében ez jó lesz majd jövőre is. Az előterjesztők, kvázi előterjesztői
minőségben: a vita felvezetésben a GVH-nak és az NMHH képviselőjének: Biztos úrnak
köszönöm szépen az érdemi részvételt, a bizottság tagjainak pedig, hogy aktív módon ezt a
napirendet véleményükkel formálták.

Ezt a napirendet lezárom. Köszönöm szépen. Önöktől részben elköszönve, mi a
bizottsági ülést továbbfolytatjuk, hiszen a második és a harmadik napirendünk
jogszabályoknak a megtárgyalását és az arra való általános vitára való alkalmasságot jelenti.
Egy perc szünetet tartunk, hogy aki el akar köszönni, köszönjön el.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480.
szám) (Általános vita)

Hölgyek! Urak! Van még egy nem kevés érzelmeket is magába foglaló napirendünk,
aminek a megtárgyalását szeretném kezdeményezni. A Pénzügyi Szervezetek Állami
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Felügyeletéről szóló törvényjavaslat T/1480., az általános vitára való alkalmasságáról fogunk
dönteni.

Egy rövid felvezetést kérek csak az előadóinktól és azt kérem, hogy koncentráljanak
elsősorban, vagy fókuszáljanak arra, ami a Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe
illeszkedik, majd azt követően, előzetesen jelezte több civil szervezet, hogy hozzá kíván
szólni a napirendhez: Baranovszky György úr, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége részéről, Horváth György elnök úr a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete
részéről és dr. Eitmann Norbert elnök úr, a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi
Egyesület részéről. Nekik meg fogom adni röviden néhány percben a hozzászólási
lehetőséget, utána fogunk a bizottságban erről egy vitát lefolytatni, és a végén természetesen
döntünk az általános vitára való alkalmasságról.

Először az előterjesztőké a szó, átadom önöknek. Kérem, hogy a jegyzőkönyv
kedvéért mutatkozzanak be.

Benkő Tamás tanácsos (NGM) szóbeli kiegészítője

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottság tagjait.
Engem Benkő Tamásnak hívnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyi szabályozási
főosztályán dolgozom.

A törvényjavaslat elsődleges célja a korábbi PSZÁF törvénynek az újrakodifikálása,
így természetesen több hagyományos, illetve régi szabályrendszer részét képező szabály
természetesen megtartásra maradt, ezek mellett teljesen új szabályokkal is kiegészült a
törvény. Ezek közül mondanám a leglényegesebbeket.

Az egyik, és méltán kiemelendő, a felügyelet elnökének a rendelet kiadására
vonatkozó jogát deklarálja a törvény, amely a törvényjavaslat végén egy külön fejezetben
kapott felhatalmazások alapján a felügyelet hatáskörébe tartozó tárgykörökben jogosult
rendelet kiadására.

A másik lényeges kérdés, ami elsősorban fogyasztóvédelmi tekintetben megemlítendő,
az a pénzügyi békéltető testületekre vonatkozó szabályoknak a felügyeleti struktúrához
történő hozzákapcsolódása, hozzákapcsolása. Az e területen már fennálló pénzügyi békéltetési
rendszernek a hatékonyabb, illetve az ügyfelek védelmét jobban biztosító eljárási formának a
bevezetése érdekében.

Szintén lényeges a közérdekű igényérvényesítés jogintézményének egy apróbb ponton
történő kiegészítése, amely lehetővé teszi a felügyelet számára, hogy ÁSZF-kel kapcsolatban
felmerült, a Ptk. szerint, ha tisztességtelen volt, akkor gyakorlatilag egy eljárás keretében
szintén tudja ezt kezdeményezni.

Fontos megemlíteni a felügyeleti biztos intézményére vonatkozó újragondolt
szabályokat, ahol a felszámolási feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság, tehát a
felügyelet által alapított nonprofit gazdasági társaság látja el a jövőben a felügyeleti biztosi
feladatokat, professzionális szakembergárda alkalmazásával, természetesen az ügyfelek
érdekeinek hathatósabb szem előtt tartása mellett. Illetve egy apró pontosítást tartalmaz a
pénzügyi stabilitás tanács működésére vonatkozó szabályrendszernek a felülvizsgálata, ahol
az érintett szervezetek, tehát a PSZÁF, az MNB, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium
függetlenségének hathatósabb érvényesítése érdekében. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek a szóbeli kiegészítést. Ahogy azt
említettem, a civil szervezetek képviselőinek adom meg a szót. Különösen azért, mert úgy
látom - és önöknél, a bizottság tagjainál is ott van az a levél, amit Baranovszky úrék küldtek,
hogy van egy-két olyan pont, legyenek kedvesek ide az asztalhoz ülni, ami érdemben a civil
szervezetek részéről aggályosnak tűnik - gondolom én, hogy a felvetett vélemények között
majd ez is szerepel.
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Gyors megjegyzéseket kérnék és azt követően fogunk a kérdésről, az előterjesztésről
vitát nyitni.

Civil szervezetek reflexiói

DR. BARANOVSZKY GYÖRGY ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesület
Országos Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Minisztérium Jelenlévő
Képviselői! Egyéb Meghívottak! Azt gondolom, hogy eljutottunk odáig a Fogyasztóvédelmi
bizottság mai ülésén, amikor is – bár nem az általános vitára bocsátás tekintetében, hanem a
törvény elfogadását követően – meg tudja mutatni valójában igazából a Fogyasztóvédelmi
bizottság, hogy Fogyasztóvédelmi bizottságként működik-e vagy nem. Mindjárt el fogom
mondani, hogy miért mondom ezt. Naivak persze nem vagyunk, tekintettel, hogy ismerjük a
parlamentnek a szavazati arányát, elképzelhetőnek tartjuk azt, sőt most egy kicsit ironikus és
cinikus voltam, hogy ez a törvény így fog átmenni, ahogy előterjesztették. Ugyanakkor a
következőkre szeretném felhívni a figyelmet.

Informálisan tudunk arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban is támadták a
törvénynek az 5. fejezetére vonatkozó rendelkezéseket, azaz szakmailag megalapozatlannak
minősítették különböző főosztályok, ennek ellenére így került a kormány elé és a kormány
ilyen döntést hozott, hogy beterjeszti a törvényjavaslatot a parlament elé.

Én most az 5. fejezetről szeretnék beszélni, ez a pénzügyi békéltető testületekre
vonatkozó rendelkezés. Aki nem ismerné egyébként, hogy mi az a békéltető testületi
intézmény, a lényeg a következő: bárkinek, valamiféle fogyasztónak, valamilyen problémája
van egy vállalkozással szemben, akkor egy háromtagú tanács eljár gyorsan, ingyenesen a
fogyasztóvédelem érdekében. A háromtagú tanács a következőképpen állhat fel. Egyrészt a
fogyasztók jelölnek egy tagot, jelölnek a fogyasztói oldallal szembenálló vállalkozói
érdekvédelmi szövetségek, jelen esetben a bankok, a biztosítók egy tagot és a két tag pedig
kijelöli az eljáró tanácsnak az elnökét.

A fogyasztóvédelmi törvényt, amikor 1997-ben elfogadta – decemberben egyébként –
a parlament, akkor pontosan meghatározta azt, hogy a pénzügyi békéltető testületek nem
jönnek létre, nem jönnek létre sem távközlési békéltető testületek, hanem egy egységes
békéltető testületi intézményrendszert hoz létre a kormány, illetőleg akkor a parlament. Ez
tartott egészen 2002-ig, 2006-ig és 2010-ig is.

A békéltető testületekről - és itt a számuk egyértelműen mutatja - majd a részletes vita
során biztos, hogy fogunk beszélni, ha megkapjuk a szót. A gond az az, hogy egyik pillanatról
a másikra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kitalálta azt, hogy varrjunk valamit a
kabáthoz. Pontosabban: ugye gombot szoktunk varrni a kabáthoz, de a lényeg az, hogy
erősítsük meg a PSZÁF-nak a jogkörét a tekintetben, hogy telepítsük át a PSZÁF-hoz a
békéltető testületeket. Igen ám, csak ezzel több gond van. Az első az, hogy ütközik az Európai
Unió ajánlásával, ami a 98/257-es EK ajánlás, bár ez egy bizottsági ajánlás, tehát nem
jogszabály, de ettől függetlenül ennek az egyik része kimondja a függetlenség elvét.

A jelenlegi jogszabály-tervezet azt tartalmazza, hogy a pénzügyi békéltető testület
valamennyi tagja köztisztviselő, semmilyen beleszólása nincs sem a fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezeteknek, sem a vállalkozói szövetségeknek a tekintetben, hogy kik járnak el
a tanácsban, teljes egészében átveszi a jelenlegi fogyasztóvédelmi törvény 6. fejezetének az
eljárási rendelkezéseit, azaz ugyanúgy kell majd eljárnia egyébként a jelenlegi békéltető

testületeknek, amelyek a kamarák mellett működnek. Jogi személyiségük nincs, ebből
következik egyébként a kamarák melletti működés, mely bizonyította, hogy jó a rendszer,
teljes egészében szakszerű és olyan döntéseket tud hozni, amelyet egyébként nem
kifogásolnak sem a bankok, sem a biztosítók, hanem egyedül most a törvényjavaslatban
olvashattuk azt, hogy a hatékonyság növelése érdekében majd létrejön egy pénzügyi békéltető

testület, amelynek lesz egy elnöke, a PSZÁF elnöke kinevezi. Azt már csak zárójelben
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jegyzem meg egyébként, hogy közel 2 millió forintos javadalmazással fog bírni akkor, amikor
az országban a békéltető testületekhez forduló ügyfelek az elmúlt, ha a 2009-es évet vesszük
figyelembe, 6000-ből körülbelül 600 ügy volt egyébként, amelyekkel foglalkoztak a békéltető
testületek.

Ami még - nem akarom másoktól elrabolni a szót - nagyon fontos: hatékonyság,
valamint ügyszám, ezzel fog majd érvelni a másik oldal. Azt fogja mondani 10 perc múlva,
hogy ugyanakkor a PSZÁF-hoz beérkező panaszok száma több ezer: 6-8 ezer egy évben, és
ezekkel kell neki foglalkozni. Csak ezek a bejelentések nem olyan bejelentések egyébként,
amelyek közvetlenül egyéni fogyasztói jogvitákra vonatkoznak, illetőleg nem csak azok. Most
is megvan a törvényi rendelkezés arra vonatkozólag egyébként, hogy ezekkel a panaszokkal
ugyanúgy foglalkozhatnak, csak ezt akarja elvenni a parlament, mármint a beterjesztett
törvényjavaslat.

Még azt szeretném elmondani, hogy a parlament pontosan a miatt módosította
májusban a jogszabályt a békéltető testületeket érintően a szakmaiságot illetően, hogy olyan
szakembereknek kell ülniük ezekben a testületekben, akik nemcsak hogy pénzügyi biztosítási
végzettséggel rendelkeznek, hanem szakértelemmel is rendelkeznek, tapasztalattal is
rendelkeznek. Ez is teljes egészében hiányzik a törvényből, de érthető is, hiszen
köztisztviselői jogviszonyt határoz meg, annyit mond csak egyedül, hogy jogásznak kell
lenni, vagy közgazdásznak és a részletes szabályokat meghatározza majd egyébként a PSZÁF
elnöke.

Úgy gondolom egyébként, és végezetül utolsó mondat, mert elnézést, ez a
legfontosabb: az nem jó irány – és most nagyon jó, hogy így önökkel szemben vagyok
fideszes képviselők, de egy oldalon is ülhetnénk -, azt nem szabad megengedni, hogy egy
hatóság döntsön polgári jogi jogi vitákban. Hiszen az fog történni, hogy beérkezik a PSZÁF-
hoz a panasz, a PSZÁF nem tud, mert jogosítványa most jelen pillanatban nincs, hogy
segítsen a fogyasztóknak, elküldik őket lényegében a békéltető testületekhez. Az fog menni,
hogy jobbra bemegy, balra pedig majd meg tudja mutatni, hogy valamit csinál. Ez a
törvényjavaslat, ha ez így elfogadásra kerül, mi azt fogalmaztuk meg sajtóközleményben,
hogy botrányos lenne, ha ezt így elfogadná a parlament. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr. Arra kérem, akár Horváth György elnök urat, a
FOE; vagy akár dr. Eitmann Norbert elnök urat, a KÖFE részéről, hogy inkább kiegészítsék,
és ugyanazt nem kell még egyszer elmondani, csak jelezzék, hogy egyetértenek bizonyos
elemekkel.

Parancsoljon!

DR. HORVÁTH GYÖRGY elnök (Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi
Egyesület): Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlevők! Horváth György
vagyok, a FOE elnöke. Maradéktalanul egyetértek az előttem szóló Baranovszky elnök úr
szavaival, és miután maradéktalanul egyetértek, csak néhány gondolattal szeretném
kiegészíteni.

Itt elhangzott, hogy az ügyfél védelme érdekében szükséges a pénzügyi békéltető

testület létrehozása. Az egyesületünk álláspontja szerint a jogalkotónak korlátlan lehetősége
van, hogy úgy szabályozzon, ahogy akar, tehát létrehozhat természetesen, nem vitatva ezt a
jogát bármilyen ilyen testületet, de az érvrendszert, maradjunk annyiban, hogy nem kell hozzá
úgy kitalálni, hogy az nem valós. Az ügyfél védelmét ugyanis nem biztosítja semmivel se
jobban a szabályozás pontosan a következők miatt: az eljárási szabályrendszer egy az egyben
a békéltető testületi szabályozásra épül, azt semmiben nem változtatja meg még ott sem, ahol
nyilvánvalóan hibás a szabályozás. Itt egy kérdésre utalnék, például a kézbesítési vélelemre.
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Tehát a jelenlegi békéltető testületi eljárás alól is kivonhatja magát a vállalkozás, ha nem
veszi át az iratot és kész, nincs rá szabály - a mostani törvénytervezetben sincs ez másként,
tehát ezt a problémát ott sem oldották fel. Az ügyfél védelmét viszont éppen azért nem
biztosítja, mert az ügyfél számára többletterhet jelent az eljárás. Jelen esetben minden
megyében a lakóhelyhez közeli békéltető testülethez fordulhat a fogyasztó és lehetősége van
személyes megjelenés útján szóban előadni a panaszát.

A békéltető testületekhez érkezett beadványoknál lehet látni, hogy az ügyfelek
meglehetősen – hogy mondjam – nem írástudók, elnézést ezért a kifejezésért, tehát elég
probléma nekik a kérelmük megfogalmazása, és szóban, egy szóbeli eljárás során világítják
meg a kérdést az eljáró tanács előtt. Itt viszont a törvényjavaslatból alapvetően az derül ki,
hogy koncentráltan történne az eljárás lebonyolítása, egy helyen, ahova a fogyasztónak, ha
mondjuk az ország különböző pontjairól kell elutazni, az többletterhet jelent, ajánlásnál az
eljárás költségének viselésére nem lehet a vállalkozást kötelezni, tehát ez valószínűleg a
fogyasztó terhére esik.

Még csak egy rövid gondolat a számok tükrében. A budapesti békéltető testületnél 5
darab ügy volt ebben az évben, tehát csak akkor most a költségeket viszonyítsuk, és ezt a
békéltető testület a saját apparátusában és státuszában ellátja. És ha azt veszem, hogy
körülbelül 250 pénzügyi biztosítási tárgyú jogvitát kezdeményeztek a békéltető testület előtt
és ebből 170 azzal az eredménnyel zárult, hogy hatáskör illetékesség hiányában, vagy
megalapozatlanság miatt meg is szűnt - tehát eleve nem volt alapos a fogyasztói kérelem -, és
mindösszesen ilyen 25-30-as nagyságrend az, ahol egyáltalán ajánlással egy egyezségre
eljutott a dolog, a többi folyamatban van. Tehát most csak nagyságrendeket mondok. Akkor
kérdés, hogy érdemes-e még akkor is, ha ez a PSZÁF saját költségvetéséből valósul meg és
nem állami forrásból, egy külön szervezetet, és egy ilyen jogállású vezetővel létrehozott
szervezetet fenntartani vagy létrehozni akkor, amikor erre mondjuk talán ilyen társadalmi
vagy fogyasztóvédelmi igény egyébként nincs is, és a meglevő rendszer és hálózat is le tudja
a kérdést kezelni, még egyszer mondom: fogyasztóbarát módon, a fogyasztó lakhelyéhez
közel. A szakértelem itt nem lehet kérdés, hiszen a szakértelmet előírta a jogszabály, tehát én
úgy gondolom, még egyszer összefoglalva, nem elvitatva a jogot, de az érvrendszer ebben a
dologban sántít. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon Eitmann Norbert elnök úr.

DR. EITMANN NORBERT elnök (Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi
Egyesület): Köszönöm szépen. Eitmann Norbert vagyok, a Közép-Magyarországi
Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke. Egyetértek az elnök urak által felvetettekkel, csak
röviden lenne pár kérdésem az NGM képviselőihez a hírhedt 5. fejezettel kapcsolatban.

Először is, hogyan érvényesülhet a függetlenség elve akkor, amikor a PSZÁF elnöke
nevezi ki a pénzügyi békéltető testületek elnökét, tagjait; a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletével köztisztviselői jogviszonyban álló tagok, személyek, illetőleg a PSZÁF elnöke
határozza meg a stratégiai tervét ennek az úgynevezett pénzügyi békéltető testületnek.

A másik kérdés. Hogyan valósulhat meg az átláthatóság, amikor a működés
részleteiről semmit nem tudni. Még nem tudjuk a tagjaik számát, az eljárás részletes
szabályait amellett, hogy átvette a fogyasztóvédelmi törvénynek a jelenlegi békéltető
testületek szabályozását.

A harmadik kérdésem. Hogyan valósulhatnak meg és érvényesülhetnek a jogállami
alapelvek akkor, amikor egy alternatív vitarendezési eljárás esetén, egy nem együttműködő
vállalkozást hatósági jogkövetkezményekkel sújtanak és sújthatnak.

A negyedik kérdésem. Hogyan valósulhat meg a költséghatékonyság elve akkor,
amikor az ügyek nem éppen magas számához mérten, egy teljesen új szervezet létrehozására
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kerül sor; ráadásul egy helyettes államtitkári rangban, és helyettes államtitkári juttatással
rendelkező személy áll majd ennek a PSZÁF békéltető testületnek az élén.

Hogyan valósulhat meg a szakmaiság - ez az ötödik kérdésem – akkor, amikor a
tagsági feltételek szűkebbek, mint amit jelenleg a fogyasztóvédelmi törvény előír a kamarák
mellett működő békéltető testületek vonatkozásában a pénzügyi biztosítási szolgáltatásokkal
kapcsolatban.

És végül, de nem utolsósorban, ha már Fogyasztóvédelmi bizottság előtt vagyunk, és
itt ülünk. Hogyan valósulhat meg a fogyasztók hatékony védelme akkor, amikor jelenleg
mondjuk egy határ menti kistelepülésen élő fogyasztónak van fogyasztói pénzügyi jogvitája
egy bankkal; ezt követően legfeljebb a megyeszékhelyre kell elutazni egy személyes
meghallgatásra, míg a jövőben, mivel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
nincsenek megyei, vagy regionális szervezetei, ezért adott esetben kénytelen lesz a fővárosba
felutazni és itt megfelelően eljárni az ügyében. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem
volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Természetesen most jön a bizottsági
képviselői véleménykör. Többen is hozzá fogunk szólni, úgy látom.

Csak azt szeretném mondani, hogy az első napirendnek egy nagyon nagy felfokozott
érdeklődése nyilvánvalóan az energiák egy jelentős részét elvitte, de ez a második napirend
fogyasztóvédelmi szempontból legalább olyan fontos, úgyhogy az, hogy most kevesebb az
érdeklődés – ezt most az előterjesztőnek mondom –, nem jelenti azt, hogy a bizottság részéről
kisebb az odaadás a jogszabály, az előterjesztés iránt.

Kérdések, vélemények

Kérdések következnek. Magam is szólni kívánok, de először alelnök úrnak adom meg
a szót és majd megyünk sorba.

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni, ha
közgazdászként, agrárközgazdászként is értetlen vagyok a dologgal kapcsolatban. Javítsanak
ki, ha nem így van, de én úgy látom, hogy a civil szféra mellett még létrejön egy újabb
testület, amely elősegíti a gyors és hatékony ügyintézést.

Miről szól az egész? Egy közérdekű igénybejelentés esetében a PSZÁF mellett
működő új testület abban a pillanatban gyors hatósági eljárást tud kezdeményezni. Számomra
a pénzügyi dolgok, maga a PSZÁF-nak a tevékenysége egy szigorú, nagyon szigorúan
szabályozott szakmai tevékenység, sokkal hatékonyabbak, és gyorsabbak tudunk lenni és
erősebben fel tudunk ott lépni. Az elmúlt időszakban az Országgyűlés elfogadott olyan
jogszabályokat, törvényeket, amikor pont a pénzügyi szféra területén, ebben a szektorban,
olyan lépésekre került sor, ami hátrányosan érintette a biztosítókat, a bankokat, a
pénzintézeteket - nyilván gyorsítanunk kell és erősebbé, hatékonyabbá kell tenni a fellépést.
Én azért nem értem a civil szférának az ilyen jellegű gyors fellépését, hiszen megmaradnak a
hatáskörei, összeszedi a problémákat és ezzel a testülettel kommunikálva, együtt dolgozva,
szakmailag támogatva azt, átadja azokat és egy rövidített eljárásban ott van a PSZÁF
központjában. Ez csak segíti a tevékenységet, gyorsítja az adott ügyeknek a rendezését.

A civil szférára – miután mi részben az Országgyűlést, részben a hatóságot is
képviseljük ilyen szempontból – nem lehetünk, nem szabad, hogy hatással legyünk, de mi
szeretnénk hatással lenni. A független civil szférának a feladatait, a tevékenységét el kell
tudnia látni tőlünk függetlenül, ez egy újabb lehetőség egy hatékonyabb fellépésre. Emellett a
békéltető testületek munkája, tevékenysége fogyasztóvédelmi szempontból ugyanúgy
megvan, a kötelezettségek ugyanúgy léteznek. Én most ezt azért nem értem, mert azt látom,
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hogy szélesül a lehetőségek száma és hatékonyabban, gyorsabban tudunk bármilyen ügyben
fellépni. Hangsúlyozom, a közérdekű igényérvényesítés gyorsítása a lényeg.

Szeretném elmondani, párhuzamot vonni. A prefektúrák létrehozása, egyablakos
ügyintézés – ha valaki bemegy, azonnal intézze el a dolgát. És az, aki a bankokkal szemben
szeretne fellépni – akárhogy is nézzük: multi giganto szervezetek – az a kisember az is az
ügyét gyorsan végig tudja vinni, ezzel a lehetőségek bővülnek. Ezért nem értem, hogy ha úgy
tetszik, a civil szféra miért tiltakozik ellene, nem értem miben csorbulnak, ez egy többlet
lehetőség, amit ki kell használni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. Más a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.)
Jómagam kívánnék néhány megjegyzést tenni, illetve kérdezni.

Az első megkerülhetetlenül az a kérdés, hogy itt van egy valós vitahelyzet a civil
szervezetek és az előterjesztésben foglaltak alapján. Kíván-e az előterjesztő a civil
szervezetek felvetéséből bármit megfogadni, érdemben figyelembe venni?

A második kérdésem az az előterjesztésben a pénzügyi stabilitási tanácsra vonatkozó
kérdés. Olvastam, láttam, hogy kíván beavatkozni a pénzügyi piac stabilitásába, tehát hogy
hogy kíván érvényt szerezni a tanács a működésének, illetve, ha jól emlékszem az van az
előterjesztésben, hogy a tagoknak a konszenzusos egyetértése szükséges a döntéshez. Mi van
akkor, ha nincs egyetértés a tagok között, ugye: MNB elnök, PSZÁF elnök a tagok között,
illetve a miniszter, tehát hogy most akkor mi van ilyenkor, ha nem értenek egyet, biztosan
nem fordul ilyen elő, de ha mégis nincs egyetértés.

A bírságok ügye. Láttam az előterjesztésben szintén, fel is lapozom, mert kevés időm
volt erre, hogy 15 ezer forinttól 2 milliárd forintig terjed a bírság. A kiszabás mértéke min
alapszik, a kiszabásnak a feltételrendszere, mértéke az, amire szeretnék kérdezni.

És a harmadik, a forrásokra. Ha az előterjesztésben foglaltaknak a megvalósulása
történik, azaz a pénzügyi békéltető testületeknek a létrejövetele e jogszabályban foglaltak
alapján jön létre, ennek a pénzügyi forrása hogyan teremthető meg.

Megjegyzésként pedig, hogy ne kelljen még egyszer szólnom, két-három mondatot
engedjenek meg. A jogszabálynak több olyan eleme, kezdeményezése van, amivel
messzemenően egyetértek, azok, amik például a fogyasztók érdekeit szolgálják. Az, hogy a
PSZÁF-nak a megerősítése, a függetlenségének a növelése, hogy beszámoló készítése
kötelezően történjen meg, ezzel is egyetértek. Tehát alapvetően az előterjesztésnek a fő
vonalaival nemcsak, hogy egyetértek, hanem azt támogatni is tudom, hiszen ez a 2009-ben
már elindult folyamatokat erősít fel és visz végig.

Van azonban egy-két olyan elem - és itt elsősorban a civil szervezetek által felvetett
problémára gondolok -, aminek a jogszabályba való beleillesztése ezt a fajta feltétlen
támogatást már nem teszi lehetővé. Ilyen értelemben nagyon sajnálom, hogy ez a dolog így
van, főleg azért - és reménykedem, hogy itt a vita során kialakul valami előrelépés ebben az
ügyben -, merthogy egy kibékíthetetlen koncepcionális ellentmondást vagy
véleménykülönbséget látok a civil szervezeti felvetés és egyébként a jogszabályban foglaltak
között.

Talán még egy megjegyzésem. Ha ez a probléma nem lenne, még azt is
megkockáztatom, bár ne vessenek rám követ, hogy akár még általános vitára alkalmasnak is
találtam volna a jogszabályt; ez a vita ezt nem teszi lehetővé, igazán reménykedem, hogy
valamit fognak erre mondani, ami egy kicsit oldja ezt a mostani nagy nézetkülönbséget.

Ha más megjegyzés nincsen, akkor szerintem reagálásra megadom az előterjesztőnek
a szót, aztán meglátjuk, hogy igényelünk-e még bármilyen további véleményt.



- 36 -

Benkő Tamás tanácsos (NGM) reflexiója

BENKŐ TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Először a civil
szférának a felvetésein szeretnék végigmenni, gyakorlatilag szépen sorjában.

Az első felvetéssel kapcsolatban. A pénzügyi békéltető testülettel kapcsolatban
megfogalmazásra került, hogy mint EU-s ajánlásból következően ennek egy független
szervezetnek kell lennie. A szabályozás megalkotása során erre olyan módon kívántunk
figyelemmel lenni, hogy nemcsak hogy a pénzügyi békéltető testületnek a vezetője egyrészt
elkülönül a PSZÁF vezetésétől, hanem a pénzügyi békéltető testület működésével
kapcsolatban konkrétan nem utasítható mind a pénzügyi békéltető testület elnöke, mind a
pénzügyi békéltető testületi tanácsban eljáró köztisztviselő úgyszintén. Illetve kiegészült egy
olyan ponttal a szabályozás, hogy az eljáró pénzügyi békéltető testületi tag kvázi úgymond a
felügyelet elnöke által elmozdíthatatlan, tehát csak a pénzügyi békéltető testület elnökének a
jóváhagyásával lehet elmozdítani.

A szakértelem szempontjából, illetve ez némiképp már összefügg a köztisztviselői
kérdésekkel kapcsolatban, lévén, hogy a pénzügyi békéltető testületnek a tagja a felügyeletnek
a köztisztviselője, ezért a felügyelet feladatkörébe tartozó, úgymond jogszabályok
betartatására, az illető köztisztviselő a szervezet feladatköréből adódóan természetesen
rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Ilyen megfelelő szakmai kvalitásokkal rendelkező
köztisztviselők kerülnek majd a békéltető testületbe kijelölésre.

Hangsúlyozandó a felvetésekkel kapcsolatban, hogy a pénzügyi békéltető testület nem
panaszügyekkel foglalkozna elsősorban, hanem megmaradna az eredeti funkciója, tehát
úgymond a fogyasztói jogviták egyfajta – idézőjelbe tett – „békés, bíróságon kívüli
rendezése”. Hangsúlyozandó a felvetéssel kapcsolatban, hogy a pénzügyi békéltető testület
eljárása, illetve magának a fogyasztói jogvitával kapcsolatos eljárása a PSZÁF-nak az egy két
elkülönült eljárás. Tehát van a pénzügyi békéltető testületi eljárás, illetve van a PSZÁF-nak a
fogyasztóvédelmi eljárása, ami két különböző típus olyannyira, hogy az egyik kifejezetten a
PSZÁF-nak, mint egyfajta autonóm szervezetnek az eljárása, a másik pedig a pénzügyi
békéltető testületnek egyfajta, korábban más területen szabályozott eljárási körébe tartozik.

Átmennék a következő felvetésekre. Arra vonatkozóan szintén felvetés érkezett, hogy
viszonylag távol esnek a központtól egyes fogyasztói jogviták, ez az előkészítés folyamatában
felmerült. A számadatok azt mondják, hogy a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos, a
pénzügyi szervezetek és a fogyasztók közötti jogvita javarészt a főváros és vonzáskörzetére
korlátozódik; természetesen nem lehet kizárni, hogy adott esetben a végeken: Vas, illetve
Szabolcsban ne fordulna elő ilyen vita, erre vonatkozólag, úgy gondolom, hogy lehet még
további szabályokat esetleg a parlamenti szakaszban megalkotni.

A függetlenség, illetve a költséghatékonyság kérdésére vonatkozóan. Egy általános elv
az Európai Unió országaiban, hogy a mindenkori pénzügyi szervezetnek vagy pénzügyi
szervezetek felügyeletének a kormányzattól független státuszával kell rendelkezni mind
közjogi, mind költségvetési szempontból; ily módon ugyanúgy, ahogy a saját költségvetését a
pénzügyi békéltető testületnek a költségvetését a PSZÁF szintén saját forrásból teremti elő,
úgymint a főként bírság bevételekből, illetve a törvényben meghatározott egyéb bevételek.

Ha jól tudom, a függetlenségről ejtettem szót. Az átláthatósággal kapcsolatban
jogszabály rögzíti, hogy a békéltető testületnek van egy szabályzata, ami értelemszerűen a
működését hivatott szabályozni. Kormányzati oldalról tekintve, hogy a pénzügyi felügyelet
egy autonóm, illetve Alkotmányból folyó jogosultságokkal rendelkező szerv, ezért ebben,
mint előterjesztő, mint a kormányoldal képviselője értelemszerűen jelen pillanatban nem
tudok érdemben válaszolni, tekintve, hogy azzal belefolynék a szervezetnek az
autonómiájába.

A jogállami alapelvekkel kapcsolatban szintén kihangsúlyoznám, hogy a pénzügyi
békéltető testületnek az eljárásával kapcsolatban nem kívánt cél az, hogy aztán egyfajta
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békéltetés eredményeként, a PSZÁF hatósági jogkörben valamiféle hatósági jellegű szankciót
szabjon ki az érintett pénzügyi szervezettel szemben.

A szakmaiság kritériumaira úgy érzem, hogy kitértem.
Az elnök úr által felvetettekre kívánnék még reagálni. A pénzügyi stabilitási tanács:

olyannyiban megváltozott a szabályozás, hogy folyamatosan érvényre jutottak az egyes
szervezetek, úgymint az MNB, a PSZÁF, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az
egyéb státuszát szabályozó jogszabályokban foglalt feladatok és hatásköröknek a hathatósabb
érvényesülése, tehát az egyik szervezet kvázi a másikéba ne tudjon semmilyen módon
beavatkozni. Az alapvető cél, hogy mind makro-, mind mikro-prudenciális szempontból,
úgymond a pénzügyi stabilitás biztosítva legyen, azonban igényli, hogy a három szervezet
között legyen némi együttműködés. Ez az együttműködési fórum valósul meg a pénzügyi
stabilitási tanáccsal, azonban főként egy konzulati információmegosztó vitafórumként
működne ez tovább az érintett szervezeteknek, adott esetben: az Alkotmányban, illetve az
egyéb jogszabályokban megfogalmazott feladatkörének a sértetlenül hagyásával.

A bírságok ügye. A bírság kiszabással kapcsolatos anyagi jogszabályok nem a PSZÁF
törvénynek a részét képezik, az egyes ágazati törvényekben szabtak helyet, hogy milyen
esetekben van lehetőség úgymond jogszabályok kiszabására, hiszen az egyes ágazati
törvényekben a szankció, illetve intézkedési rendszer az továbbra is fennmaradt - egyébként a
hatóság mérlegelése alapján kerül a bírság kiszabásra. És akkor azt hiszem, hogy a végére is
értem.

ELNÖK: Nem könnyű ez a helyzet. Egy nagyon gyors reflexióra adom meg
méltányosságból a civil szervezeteknek a szót, azt követően dönteni fogunk, mert úgy látom,
hogy a vita túlnyúlik ezen a bizottsági ülésen. Biztosan vannak parlamenti keretbe illeszkedő

módszerek, hogy hogy lehet egyébként változásokat elindítani egy folyamatban.
Egy gyors reagálás a civil szervezetek részéről.
Baranovszky úr!

DR. BARANOVSZKY GYÖRGY (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége): Tekintettel arra, hogy a beszélgetések általában kihangzanak. Szeretném felhívni
Mágori Józsefné képviselőnek a figyelmét, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
részére eljuttatott - mert ez hangzott el a beszélgetés során, elnézést elnök úr, csak erre
reagálnom kell, hogy helyre kerüljön minden képviselőnél -, Selmeczi Gabriella képviselő
asszony tudja a legjobban azt a tényt, hogy milyen szorosan dolgoztunk együtt és ezt nagyon
jól tudja egyébként az elnök úr is. Nem azok a társadalmi szervezetek ülnek itt, akik
megkapták az 1 milliárd 200 millió forintnak a 84 százalékát, nagyon fontos, amire szeretném
felhívni a figyelmet.

A másik, ami nagyon fontos. A békéltető testületeket nem szabad összekeverni a
társadalmi szervezetekkel, ezt is tessék szíves lenni megjegyezni - elnézést, hogy ezt mondom
-, nem ugyanaz; ha majd meghívják a Magyar Kereskedelmi Iparkamarát, vagy a Vállalkozói
Szövetségnek a képviselőit, akkor el fogják mondani, a békéltető testületeknek az egyik
oldalát adják a civil szervezetek által delegált személyek és a másik oldalát adják a
vállalkozók által delegált személyek.

Amit az alelnök úr mondott. Mi jól ismerjük egymást, ezért veszek levegőt. Tehát az,
amit mondott alelnök úr, azzal egyetértünk, ez a 116. paragrafusban megfogalmazott
fogyasztói igényérvényesítés és támogatjuk, erősíteni kell, megjegyzem, hogy a
fogyasztóvédelmi törvény 39. paragrafusába is be kellene építtetni. A legnagyobb gond az,
hogy a pénzügyi békéltető testületeknél - tessék elolvasni a jogszabályt - elvesznek a jelenlegi
békéltető testületek hatásköréből egy részt, és innentől kezdve egy perc kérdése lesz, hogy
szétaprózzák az egész rendszert. És ha itt lesz a médiahatóság, nekik is kell egy távközlési
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békéltető testület, ha itt lesz egyébként a közüzemi, akkor nekik is kell, és amit felépített a
magyar állam több mint 10 éve, beleölt ebbe külön költséget végső soron, nem azonos. Mert
egyébként most jegyzem meg, hogy a békéltető testületek az egész országban most a
költségvetési előirányzat alapján 200 millió forintot fognak kapni, 355 millió forint volt
tavaly, tehát csökkentik. A legnagyobb gond a szakmai gond, tehát a szakma, a szakmát
tessék nézni, legyenek olyan kedvesek.

Azt gondolom, hogy ezt a részletes vita során biztos, hogy el fogom mondani.
Támogatjuk egyébként a fogyasztói igényérvényesítés 116. paragrafusát, nagyon jó - és ezt is
tudjuk is egymás között egyébként, hogy mivel értünk egyet -, ez az a fő támadási felület,
amelyre azt mondjuk, hogy nem valósulnak meg egyébként azok az alapelvek, amelyekről
beszélni kellene, és a jogszabályok meghatározzák.

ELNÖK: Én úgy veszem, hogy a civil oldalon elhangzott az az összefoglaló reagálás,
ami méltányosságból ezt a helyzetet plasztikusabbá tette. Ha egyetért a bizottság vele, nem
nyitok újabb vitát, azt hiszem, hogy kikerültek az asztalra azok az érvek, ellenérvek, ami a
döntéshez kell. Dönteni kell az általános vitára való alkalmasságról, minden egyéb pedig a
parlamenti keretek között lehetőségként áll mindenkinek, hogy a véleményét, álláspontját
megfelelő módon jelezze.

Határozathozatal

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Aki a jogszabályt általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, hogy most szavazzon! (Szavazás.) 10 igen az előzetes jelzéseim
alapján. Aki a jogszabályt nem tartja általános vitára alkalmasnak, most szavazzon!
(Szavazás.) 1. És aki tartózkodott, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Az is 1. Ezzel
kialakult a bizottság döntése - szeretném mondani, hogy természetesen a szükséges
parlamenti feladatokkal egyetemben.

Előadót is kell állítanunk - jövő héten vélhetőleg kedden lesz a vita a parlamentben. A
többségi álláspontot képviselő képviselőtársamat kérdezem. A többségi álláspontot a bizottság
részéről Szabó Zsolt alelnök úr fogja képviselni és így azt hiszem, hogy nem nagyon
bonyolult a helyzet, a kisebbségi álláspontot pedig jómagam fogom képviselni, ahogy néztem,
de egyébként is vállalkoztam volna erre, a többiről pedig úgyis konzultálunk. Akkor ezt a
napirendet is lezárom.

Az utolsó napirend nagyon rövid lesz. Köszönöm szépen az előterjesztőknek ebben a
napirendben való részvételt, és úgy vélem, hogy szinte változatlan felállásban fogunk a
következő napirendnél is találkozni önökkel.

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479.
szám) (Általános vita)

A bizottság harmadik napirendjeként ismételten általános vitára való alkalmasságról
kell döntenünk: egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat,
T/1479-es számú előterjesztésnél.

Egy gyors felvezetést kérek az előterjesztőtől, azt követően pedig döntünk az általános
vitára való alkalmasságról.

Kovács Lajos (NGM) szóbeli kiegészítője

KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Kovács Lajos vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyi szabályozási
főosztályának a munkatársa. Rendkívül röviden igyekszem elmondani a kiegészítést.

A törvényjavaslat elsődleges célja az uniós irányelveknek az átültetése, gyakorlatilag
öt és fél irányelvnek az átültetése történne meg. Emellett több, a gyakorlati működés során
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tapasztalt technikai pontosításokat tartalmaz a javaslat. Végezetül külön kiemelném, a
kormány második akciótervének megfelelően, a lakástakarékpénztári-konstrukció
lehetőségének a bővítését is jelen törvényjavaslat fogja rendezni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kíván-e a döntés előtt valaki hozzászólni?
(Nincs jelzés.) Egy megjegyzést engedjenek meg.

Minőségét tekintve ez nem egy rossz előterjesztés, 113 oldal és volt rá egy éjszaka,
hogy áttanulmányozzuk és részletes szakmai véleményt alkossunk róla. Majdnem hogy a
lehetetlen határáig húztuk a dolgot és többé-kevésbé átnéztük. Őszintén azt gondolom, hogy
ez a jogszabály, ez az előterjesztés megérdemelte volna azt, hogy mondjuk, nem sürgősséggel
jön be, hanem egy normál menetben, ahol mindenki végignézi, véleményt alkot róla, felkészül
és egy izgalmas vitát folytatunk le. Így majdhogynem azt kell, hogy mondjam, hogy szinte
lehetetlen az előkészítő vitát itt lefolytatni, majd a parlament plenáris ülésén fogjuk megtenni.
Ezt azért mondom, mert tartózkodni fogok az adott kérdésben és szívesebben vitáztam volna
egy kicsit jobban - ez a parlament plenáris ülésére fog átkerülni ezek szerint.

Határozathozatal

Döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Aki általános vitára alkalmasnak
találja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak,
most tegye fel a kezét! (Szavazás.) Ilyen nincsen. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Döntött a
bizottság.

Kíván-e valaki a többségi vélemény ügyében szólni? (Nincs jelzés.) A kisebbségi sem
kíván. Ebből következően ennek a napirendnek a tárgyalását lezártuk, köszönöm szépen az
előterjesztőnek a részvételét.

Egyebek

Ne rohanjanak el képviselőtársaim, kettő információt szeretnék mondani és a
bizottsági ülés keretében, hogy ne csússzunk el az információval.

Az első. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az e héten hétfőn megtartott
bizottsági elnöki értekezleten kaptunk egy pontos képet a költségvetés tárgyalásának a
menetéről. A jövő héten kell a bizottságoknak előkészíteni a költségvetés általános vitáját, a
2011. évi költségvetést, éppen ezért figyelembe véve azt is, hogy az Állami Számvevőszék,
valamint a Költségvetési Tanácsnak a költségvetéshez készített véleménye csak november 8-
án kerül benyújtásra – az keddi nap -, ezért legkorábban november 10-én, szerdán tudjuk a
bizottsági ülést megtartani. Szeretném előzetesen jelezni, hogy szerdán fogunk a jövő héten
bizottsági ülést tartani 9 órakor, ahol a fő napirendünk a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésének az előkészítése lesz.

Van egy második információ is. Ezt, bocsánat, alelnök úrnak is mondom, hogy 2010.
november 15-ig kell a jövő évi utazási tervét elkészíteni a bizottságnak, ezért november 8-ig
szeretném kérni a bizottság tagjait, frakcióit, hogy ha van olyan javaslat, ami a jövő évi
utazáshoz kapcsolódik, akkor azt a bizottság titkárságához küldjék el, nagy örömmel várjuk,
majd mi körbeszólunk a frakcióknak ez ügyben.

Az utolsó megjegyzésem szintén fontos tájékoztatás. Az október 5-én hozott
döntésünknek megfelelően, a Gazdasági Versenyhivatal újonnan kinevezett elnökét és
elnökhelyettesét ide a bizottsági ülésre meg kívánom hívni - abban maradtunk, hogy nem
tudtuk meghallgatni a kinevezés előtt az idő rövidsége miatt. A Házelnök bizottsági elnökénél
ezt felvetettem, és a kormány részéről és a bizottsági elnöki értekezletet vezető Házelnök
részéről is egyértelmű jelzést kaptam, hogy nincsen akadálya ennek – egyébként se volna -,
hogy a november 15 és december 15 között meghallgassuk a GVH elnökét és
elnökhelyettesét. Ezért szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy valahol ott, ahol a
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költségvetési tárgyalási bizottsági ülések vannak, egy alkalommal a GVH elnök és
elnökhelyettes meghívásra fog kerülni és egy konzultációt velük, a szándékaikkal egyetemben
lefolytatunk.

Nincs több bejelentenivalóm, jó munkát kívánok mindenkinek, találkozunk a jövő
héten, szerdán bizottsági ülésen. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40  perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


