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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke

Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Boldog István (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László (Fidesz)
Simonka György (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Spaller Endre (KDNP)
Szabó Imre (MSZP)
Tóth Csaba (MSZP)
Balla Gergő (Jobbik)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)
Ertsey Katalin (LMP) Simon Gábornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Mógor Judit (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
Dr. Nyers Rezső (Magyar Bankszövetség)
Dr. Kerékgyártó Csaba (Magyar Biztosítók Szövetsége)
Siklósi Máté (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
Dr. Hevesi Borbála (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság)
Dr. Kóródy Dávid (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége)
Mészáros Gáborné (TIGÁZ)
Iváncsics Sándor (GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.)
Balogh Sándor (Nyugdíjasok Országos Képviselete)
Dr. Boross Norbert (ELMŰ Nyrt.)
Felméry Gusztáv (Energiatudatos Fogyasztók Társadalmáért Egyesület)
Szinvai Árpád (Fővárosi Gázművek Rt.)
Tóth Ákos (Magyar Energiafogyasztók Szövetsége)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 22 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent bizottsági
tagokat, képviselő urakat és mindazon előadóinkat, akik az egyes napirendekhez majd
gondolataikkal, véleményükkel, tájékoztatójukkal hozzájárulnak.

Tisztelt Bizottság! A mai ülésen is a bizottság alakul, formálódik, új tagunk van.
Szeretném köszönteni Fejér Andor képviselő urat a kormánypárti frakciók részéről.
Tisztelettel köszöntöm. Remélem, hogy a bizottság munkájában mindazon szakmai örömöt
megleli, ami miatt mi a Fogyasztóvédelmi bizottságot az egyik legfontosabb bizottságként
gondoljuk a Magyar Parlament bizottságai között. Jó munkát kívánok és a mai ülésen lesz
mód arra, hogy máris izgalmas, szakmai ügyekkel foglalkozzunk.

Az első lépés az, hogy itt a bizottság határozatképességét megállapítsam. A bizottság
határozatképes, kormánypárti oldalon és az ellenzéki frakciók részéről is képviseltetik
magukat a frakciók. Nincs akadálya, hogy a mai munkánkat megkezdjük.

Az első döntésünk a napirend elfogadása lenne. Az előzetesen kiküldött napirendi
javaslatnak megfelelően ma négy napirendet fog a bizottság megtárgyalni. A vörösiszap-
katasztrófával összefüggésben felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések rendezése lesz a
napirendünk. Ennek keretében egy tájékoztatót és a napirendhez kapcsolódó konzultációt is
lefolytatunk.

A második napirendünk a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által
alkalmazható számlaképről szóló 2010. november 1-jével hatályba lépett KHEM rendelet
alkalmazásának a tapasztalatai. Ez a 31/2010. (IV.15.) számú KHEM rendelet.

A harmadik napirendünk a Fogyasztóvédelmi bizottság 2011. évi tavaszi ülésszakra
vonatkozó munkatervének megvitatása és lehetőség szerinti elfogadása, és a negyedik
napirendünk az Egyebek.

Amennyiben a bizottság tagjainak a napirenddel kapcsolatban egyetértése van, akkor
azt kérem, hogy szavazataikkal is erősítsék meg, kérem, aki egyetért, szavazza meg.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket.

A vörösiszap-katasztrófával összefüggésben felmerült fogyasztóvédelmi kérdések
rendezése

Ennek a napirendnek a menetén elkezdhetjük a munkánkat az első napirenddel, aminek
a feldolgozásában többen is előzetesen a kérésünknek megfelelően jelezték, hogy készen
állnak arra, hogy a konzultációban részt vegyenek.

A napirend, amely a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben felvetődő
fogyasztóvédelmi kérdésekről szól, nem előzmény nélküli. Vendégeink számára is szeretném
jelezni, hogy mi 2010. október 19-én már egy bizottsági ülés keretében ezt a témát és a
témához kapcsolódó fogyasztóvédelmi tárgyú kérdéseket megvitattuk. Úgy gondolom, hogy
egy nagyon jó szakmai konzultáció volt, ami érdemben segítette azt, hogy olyan kérdések
kerüljenek napirendre, és azokhoz a kérdésekhez kapcsolódóan olyan ajánlásokat tegyünk,
amiről úgy gondoljuk, hogy az adott ügyben segítettük az adott téma feldolgozását. Mi itt
elsősorban a lakásbiztosítással, vállalati felelősségbiztosítással, illetve a jelzáloghitel-
fedezetül szolgáló lakóingatlanok megsemmisülésével előállt helyzettel kapcsolatban
kezdtünk el egy konzultációt. De aztán az ajánlásokban tettünk olyan javaslatokat is, amely
egyébként a kormány katasztrófatervében is szerepel, ezért majd a napirend keretében, amikor
megadnám a szót az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjének, szeretném,
ha visszautalnánk arra is, hogy több olyan bizottsági ajánlásunk volt, amely egyébként
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majdhogynem szó szerint, de tartalmát tekintve egyértelműen a bizottsági ajánlásnak
megfelelően került be a kormány katasztrófavédelmi tervébe.

Ezen felvezetést követően szeretném akkor kérni azon meghívottjainkat, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjét, a PSZÁF képviselőjét, a Magyar Biztosítók
Szövetségének a képviselőjét és a Magyar Bankszövetség képviselőjét, hogy amennyiben a
beszélgetésben, a konzultációban részt kívánnak venni, tiszteljenek meg bennünket és kérem,
foglaljanak helyet az asztalnál. Akár előadóként is, akár a beszélgetésben részt vevőként. Van
olyan kedves előadónk, aki visszautasíthatatlan kérést kapott részünkről, köszönöm szépen,
hogy elfogadták, és ha mindenki elfoglalta a helyét, akkor szerintem nincsen akadálya, hogy
hozzákezdjünk. Igen, a Bankszövetséget is szívesen látjuk az asztalnál és a kollegákat.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollegák! Javaslom, hogy úgy kezdjünk, hogy először az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében dr. Mógor Judit főosztályvezető
asszonynak, tanácsosnak adom meg a szót. Egy rövid felvezetésben fogom kérni a
tájékoztatást, azt követően a PSZÁF képviselőjének fogok szót adni, majd a Magyar
Biztosítók Szövetsége is, ha élni kíván a szólás lehetőségével, akkor természetesen a
Bankszövetség tisztelt képviselőjének is szót fogok adni. E szerint fogunk haladni. Ez egy
rövid felvezetés lesz, azt követően a bizottság tagjainak a kérdése, véleménye és a végén
elnöki zárszóval zárjuk ezt a napirendet, körülbelül egy órásra terveztük, úgyhogy kérem,
ennek figyelembevételével tegyék meg a felvezetést is.

Először akkor főosztályvezető asszony, öné a szó.

Dr. Mógor Judit (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) szóbeli
kiegészítője

DR. MÓGOR JUDIT (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm a szót,
elnök úr. Legelőször is dr. Bakondi György főigazgató úr nevében köszönöm a meghívást és
hogy lehetőséget kaptunk a tájékoztató megtartására.

Tisztelt Bizottság! A sajtóból is, illetve a parlament, a kormány és a
Belügyminisztérium részére benyújtott folyamatos tájékoztatókból is látszik, hogy az intenzív
védekezés időszaka már lezárult a tavaly október 4-ei vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban.
Azóta, illetőleg a bizottság számára október végén tett beszámolónk óta rengeteg
tevékenységet végzett el mind az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mind pedig
azok a szervek, amelyek érintettek voltak ebben a példa nélküli katasztrófa elhárításában és a
következmények kezelésében.

Az első, legfontosabb feladat volt a lakosság számára az elemi lakhatási feltételek
megteremtése. Ez részben azonnali feladatot, részben pedig hosszú távra elnyúló feladatot
jelentett. Egy komoly ütemtervünk van a helyreállítási és újjáépítési feladatok végrehajtására.

A tartós, végleges lakhatási megoldásokat több variációban biztosítjuk az érintett
lakosok számára. Készpénzben történő segítségnyújtás, használt lakás vásárlása, illetve új
lakás építése formájában.

Az ingóságok tekintetében nagyon hosszas egyeztetési folyamaton vagyunk túl. Itt
mind az állami, mind pedig a karitatív szerepvállalás mellett kialakult egy olyan módszertan,
amellyel a megsemmisült vagy használhatatlanná vált ingóságok pótlására is sor kerülhet, és
ez által a lakhatási feltételek teljes körűen fognak biztosítottá válni, vagyis valóban lakható,
beköltözhető, élhető lakóterületté fog válni ez a súlyosan károsodott környezet az állam és a
karitatív szervezetek együttműködésével.

Az elemi lakhatási feltételek mellett a másik nagyon fontos feladat volt az épített és
(Varga Gábor, Simonka György és Örvendi László megérkezik az ülésre.) természeti
környezet helyreállítása, a további védelme az esetleges károsodástól. Az épített környezet
tekintetében jelenleg is folyik a munkavégzés, és ez még nagyon sokáig elhúzódik, több tárca
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együttműködésében zajlanak a munkavégzések, a közművek, az utak, a gát környékének a
rendezése.

A természeti környezet tekintetében nagyon komoly mentesítési feladataink voltak,
vannak, illetőleg még egy ideig elhúzódnak. A belterületi mentesítés már befejeződött, a
külterületi mentesítés nagy része el lett végezve, de még itt is vannak hátra feladataink.

Folyamatos figyelő, monitoring szolgálatot működtetünk részben a felszíni és felszín
alatti vizek védelme érdekében, részben pedig, talán ezt kellett volna elsősorban mondanom, a
területen tartózkodó lakosság egészségének védelme érdekében. Itt egészségügyi
szűrőállomást kell megemlíteni, illetőleg azt a ciklikus szűrést, amellyel biztosítható, hogy az
érintett lakosok egészségét meg tudjuk őrizni.

A további veszélyeztető hatások kialakulása miatt sor került a gát megépítésére.
Előttünk áll még a 10-es kazettának a bezárási feladata, ami egy új kihívás és nagyon komoly
feladatot fog jelenteni. Megtörtént a MAL Zrt. száraz technológiára történő átállása, ami egy
komoly előrelépés a veszélyeztető hatás tekintetében.

A vízkezelő, tehát az ipari létesítmény vízkezelő rendszerével kapcsolatban is
végrehajtottak és a továbbiakban is végrehajtanak feladatokat. Részben ez biztosítja majd,
hogy a technológiában alkalmazott vizet visszaforgassák a technológiába, részben pedig, hogy
az élővizekbe csak megtisztított víz kerülhessen.

A megtörtént események következtében 315 darab magántulajdonú lakóingatlan
tulajdonosát kellett kárenyhítésben részesíteni, ez mintegy egymilliárd forint kárigény
bejelentését jelentette. Az önkormányzatok számára a vis maior tartalékból a védekezés
többletkiadásaira, illetve a kötelező önkormányzati feladatot ellátó építmények
helyreállításának finanszírozására több mint kétmilliárd forintot igényeltek meg.

A három érintett településen jelenleg is laknak családok elbontandó ingatlanban.
Örömmel jelenthetem, hogy a bontási tevékenység a napokban megkezdődik, ez folyamatos
lezárásokat jelent, területbiztosításokat jelent, megint csak a társszervekkel történő
együttműködésben.

Elnök úr is jelezte, hogy a katasztrófavédelem megújítására, korszerűsítésére
vonatkozó koncepcióban visszatükröződtek a bizottság korábbi ajánlásai. Ez a koncepció
egyrészről egy reflexió a katasztrófavédelem elmúlt tíz éves tevékenységére, másrészről
reflexió arra a két nagyon komoly katasztrófára, amely a tavalyi évben érte hazánkat. Az
egyik természeti katasztrófa volt, a másik civilizációs, ipari katasztrófa volt.

A tanulságok levonása több csatornán keresztül történt, több módon dolgoztuk fel a
tapasztalatokat. Részben tudományos úton, a Magyar Tudományos Akadémia
együttműködésével egy nemrégiben, március 1-jén egy nagyon komoly, nagy érdeklődésre
számot tartó konferencia megrendezésével realizálódott, részben pedig a már emlegetett
koncepciót követő jogszabály-előkészítési feladatokban. A koncepcióban jeleztük, hogy a
vörösiszaphoz hasonló katasztrófák megelőzése, illetve az esetleges bekövetkezésnél a károk
minimalizálása érdekében két fő típusú intézményt szeretnénk erősíteni, illetve bevezetni. Az
egyik a megelőzés, amely az iparbiztonság területére vezet. Többször jeleztük az európai
uniós irányelvet, ami SEVESO II néven ismert és kifejezetten a veszélyes anyagokhoz
kapcsolódó iparbiztonsági kérdéseket rendezi. Ezen a szakterületen is nagyon fontos
jogszabály-módosítás, és ezáltal a hatékonyabb megelőzést elősegítő javaslataink vannak.

Másrészről pedig a kötelező biztosítás bevezetése, amely a lakóingatlanokat, illetve
magát az üzemeltetőket, az ipari létesítményeket érinti. Ebben egyeztetési folyamatokon
vagyunk túl, de úgy tudom, hogy van itt érintett szakember, aki talán részletesebben el fogja
mindezt mondani, a Magyar Biztosítók Szövetségével, illetve külföldi példákat is
tanulmányoztunk, hogyan, mint lehetne ezt megoldani és bevezetni a magyar jogba az eddig
már ismert jogintézményt.
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További javító, korszerűsítő javaslatok is megjelennek a koncepcióban és a
törvénymódosítási javaslatunkban, amely törvénycsomagként fog megjelenni, a
katasztrófavédelmi törvény, a polgári védelemről szóló törvény, a tűzvédelmi törvény és
kapcsolódó, más tárcák illetékességi területébe tartozó törvények módosításában fog
realizálódni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én köszönöm szépen az összefogott felvezetést. Továbbadom a szót, ahogy
azt említettem, a PSZÁF képviselőjének, Siklósi Máté ügyvezető igazgató úrnak, aki régi
vendége bizottságunknak. Öné a szó, parancsoljon.

Siklósi Máté (PSZÁF) szóbeli kiegészítője

SIKLÓSI MÁTÉ (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): Nagyon szépen
köszönöm a szót. Szeretném dr. Szász Károly elnök úr nevében is megköszönni, aki a
részvételt rám delegálta.

Amikor októberben a bizottság utolsó ülésén jelen voltunk és frissiben tulajdonképpen
azt hiszem, hogy elmondható, hogy mindannyian az aktuális események hatása alatt első

alkalommal beszéltünk a vörösiszap-katasztrófával összefüggő lehetséges megoldásokról és
tennivalókról, akkor éppen be tudtuk már mutatni a két nappal korábban kezdeményezett
intézkedési tervünket. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi szervezetekkel, elsősorban a
hitelintézetekkel fennálló potenciális problémák a fogyasztók és a szervezetek közötti
szerződéses jogviszonyok alapján ítélhetőek meg, akkor mi elsősorban három olyan dolgot
indítottunk el, amelyet úgy láttunk, hogy segítheti a problémamegoldást.

Az első egy segítő és információnyújtó call-center felállítása volt. A második egy
elnöki körlevél kibocsátása a hitelintézetek részére, amelyben pontosan meghatároztuk, hogy
milyen magatartást várunk el az intézményektől az adott szerződéses jogviszonyokra
vonatkoztatva. A harmadik része az intézkedésnek, hogy nyilvánvalóan elkezdtük figyelni a
piacot mind a sajtót, mind pedig a hozzánk beérkező észrevételeket és beadványokat, és ezek
alapján amennyiben szükséges, eljárások indítását is kezdeményeztük.

Ezzel párhuzamosan elindult azonban egy olyan munka is, amely megpróbálja azokat a
foltokat, amelyeket még 2010 októberében láttunk, befedni, ugyanis akkor már nyilatkoztunk
arról, hogy a körlevelünket a Magatartási Kódexre alapozva is írtuk, amely áthidaló
megoldások kidolgozását írta elő saját aláíróinak, amennyiben az adós fizetési nehézségekkel
küzd. Ezt mi azonban nem éreztük elégségesnek, illetőleg nem éreztük elégnek, elegendőnek
ahhoz, hogy hasonló esetekben ne kelljen egyedileg újra és újra végigmenni azon a körön,
hogy mit nevezünk katasztrófahelyzetnek, nehéz helyzetnek, fizetési nehézségnek vagy egyéb
körnek.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ezért már ősz végén elkezdte egy
fogyasztóvédelmi ajánláscsomag elkészítését, melynek első és második konzultációs körén
jelenleg már a szektorokkal és a fontosabb állami szervekkel is túl vagyunk, és a civil
szervezetekkel is, amelyek ebbe a munkába bevonásra kerültek. Az ajánláscsomag lényege,
hogy mindazokat a jogi normákat és mindazokat az alapvetően elvárható igényeket is
belefoglaltuk egy nagy ajánláscsomagba, amelyek például a 7. fejezet esetében – legalább is a
tervezet szerint, mert normál esetben két héten belül tervezzük ennek a publikálását a
nyilvánosság előtt – felkészülés egy rendkívüli eseményre.

Ez a pont, tehát a 7. alpont, amelynek kifejezetten több pontját is ihlette a vörösiszap-
katasztrófa, összesen 10 alpontból áll és olyan fontos körülményeket érint mint a kifejezetten
vis maior jellegű eseményekre való reakciók, a méltányos eljárás, a felmondás lehetséges
mellőzése, az áthidaló módszerek kidolgozásának pontos leírása, a fogyasztókkal, szerződő
felekkel való pontos együttműködés és a megfelelő biztosítékok is. De nem zártuk ki ebből a
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körből például az esetlegesen bekövetkező tartós munkanélküliség vagy egészségben
bekövetkezett változásra adott reakciókat is. Mondhatnám, hogy itt nemcsak a vörösiszap-
katasztrófával összefüggő vagy ahhoz hasonló esetek szabályozásáról van szó.

A felügyelet tehát egy soft-low körébe tartozó eszközzel igyekszik a hasonló
problémák esetében a jövőben pontos megoldást kínálni az intézményeknek.

Amit pedig az intézkedéseink tapasztalatairól el tudunk mondani. A körlevelünkre, bár
ez nem volt elvárás, több intézmény visszajelzett és leírta – aki meg nem írta és fontos volt,
attól meg elkértük -, hogy milyen intézkedéseket tettek a helyszínen élő, nehéz sorba jutott
ügyfeleink megsegítésére. A tapasztalat az, hogy alapvetően fizetési moratóriumot 6 és
24 hónap között ajánlottak fel az intézmények. Szintén tapasztalat az, hogy ha szükség volt a
szerződések átdolgozására, átalakítására, akkor az ezzel kapcsolatos költségeket, díjakat az
intézmények, amelyeket mi elértünk és relevánsnak láttunk, elengedték. Láthattuk azt is, hogy
egyéb pénzügyi engedményeket is tettek, amely akár új szerződés kötése esetén, akár a régi
átdolgozása – mint ahogy mondtam – esetén is felmerülhetnek, illetőleg volt olyan gáláns
szervezet is, ezt is fontos felsorolni, amelyik kifejezetten egy megsemmisülés esetén, tehát a
ház teljes megsemmisülése esetén a fennálló teljes tartozást elengedte az ügyfél részére. Nem
is egy ilyen intézmény volt.

Egy intézmény esetében tártunk fel problémákat. Nem is kellettünk ehhez mi, mert a
sajtó is feltárta. Itt arról volt szó, hogy tartozást követelő sms-eket még pár nappal – ha jól
emlékszem, még másfél héttel – a katasztrófa után is küldtek ki ügyfeleknek. Itt a bankot
természetesen azonnal megkerestük. Technikai hibára hivatkoztak, amelyet azonnal
kijavítottak és ők is a kért legrövidebb határidőn belül mentesítő, áthidaló megoldásokat
kidolgoztak az ügyfeleiknek.

Nagyon pozitívnak tartjuk azt, mert ki lehet dolgozni áthidaló megoldásokat, és aztán
el lehet bújni, talán ebben a körlevelünk is segített vagy mutatta a megfelelő utat, hogy az
intézmények tapasztalataink szerint személyesen megkeresték az érintett ügyfeleiket,
pontosan feltárták a problémát, és ennek megfelelően igyekeztek segíteni.

Szeretném megköszönni a munkáját, mégis csak én ültem ki, ha egyesével hozzá
szeretnének szólni, akkor nyilván ezt alátámasztják, hogy több civil szervezetnek is volt – én
kettőről tudok -, akik személyes jelenléttel is segítették a fogyasztók tájékozódását. A
különböző felkínált új szerződésmintákkal kapcsolatos kérdések megválaszolását, amelyben
természetesen a mi ügyfélszolgálatunk is részt vett, de nem teljesen ugyanaz, amennyiben ezt
helyszínen egy polgármesteri hivatal által szervezve vagy távolabb lehet megoldani.

Az ügyfélszolgálatunk jelentései alapján azt mondhatom és talán kimondható, hogy a
hitelszerződések vonatkozásában az intézmények által tett engedmények, az intézmények által
felajánlott új megoldások vélhetően, jelen állás szerint, kielégítik a fogyasztók vágyait, mert
ezzel kapcsolatos bejelentésünk nekünk nem volt.

Összefoglalóan ennyit szerettem volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Én köszönöm szépen, és igazán örömmel vesszük, hogy főleg a hozzászólás
végén olyan pozitív példák is elhangoztak, ami mindenképpen a jövőre vonatkoztatva biztató.
Továbbadjuk a labdát. Dr. Kerékgyártó Csaba úr a MABISZ részéről, őt is kérem szólni és a
végén természetesen a bankszövetség fog szót kapni.

Dr. Kerékgyártó Csaba (MABISZ) szóbeli kiegészítése

DR. KERÉKGYÁRTÓ CSABA (Magyar Biztosítók Szövetsége): Köszönöm a szót,
elnök úr. Tisztelt Bizottság!

A legutóbbi ülésen arról kellett tájékoztatnom önöket, hogy az európai biztosítási
gyakorlatnak megfelelően a lakásbiztosítások fedezete erre a katasztrófára nem terjed ki. Az
európai biztosítási gyakorlat a katasztrófákat természeti, illetőleg ember által okozta, man-
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made katasztrófákra osztja. Ezek a man-made katasztrófák esetében a veszélyviselési
kötelezettség az a veszélyes tevékenység folytatójára van telepítve, és gyakorlatilag ennek
megfelelően működik a magyarországi rendszer is. Sajnos ugyanaz a helyzet állt elő, ami a
régi viccben a keleti meg a nyugati autók között fennállt különbség, hogy a keleti autóban is
megvan minden ugyanaz, mint a nyugati autóban, csak nem működik. Igazából itt is előállt az
a helyzet, hogy a veszélyes tevékenység folytatója szabályszerűen felelősségbiztosítással
rendelkezett a hasonló károkra. Ennek ellenére mint az a sajtóból kiderült, bár ez biztosítási
titkot képez, de olyan alacsony volt a biztosítási összeg, hogy egyszerűen nevetséges egy
ilyen kárral kapcsolatosan.

Ennek a helyzetnek az ellenére a biztosítók a társadalmi felelősségük tudatában
próbáltak a károsultak segítségére lenni kétféle módon. Elsősorban a biztosítottak részére
kárfelmérési tevékenységet végeztek, majd aztán a katasztrófavédelem felkérésére a nem
biztosított vállalkozók részére is kárfelmérési tevékenységet végeztek a biztosítók, elősegítve
ezzel a későbbi jogérvényesítésüket.

Igazából ebben aktívan többet, nagyobb szerepet vállalni nem tudtunk. A
szerepvállalásunk második része a katasztrófavédelem és Belügyminisztérium gondozásában
előkészületben lévő katasztrófavédelmi koncepcióhoz való hozzájárulásban valósult meg. A
nemzetközi gyakorlatot, illetve a biztosítóknál a katasztrófák kapcsán felhalmozódott több
évtizedes vagy évszázados tapasztalatot felhasználva próbáltuk meg segíteni ezt a munkát.
Ehhez egy elég vaskos, konkrét javaslatot is tettünk, hogy hogyan építhető fel a rendszer úgy
a jövőben, hogy az a magyar társadalmi körülmények között működőképes legyen. Itt csak
nagyon röviden egy mondat erejéig hadd utaljak arra, hogy önmagában a kötelező biztosítás, a
nagy összegű felelősségbiztosításra kötelezés nem biztos, hogy megoldás, mivel a
viszontbiztosítási fedezet is kérdés, illetve a viszontbiztosítási fedezet mellett ennek a
biztosításnak a díja is kérdés, aminek nyilván minden kis, esetleg magyar tulajdonú
vállalkozásra való ráoktrojálása az ő gazdálkodásukat ellehetetlenítené. Ezért szükséges egy
olyan összetett rendszer kidolgozása, ahol biztosítékokban gondolkodunk. Ezeknek eleme egy
kötelező felelősségbiztosítás is, de nem csak és kizárólag eleme, hanem esetleg a
koncepciónak annyi a lényege, hogy kockázatelemzést kellene készítenie az ilyen
vállalkozásoknak a várható károk nagyságáról, és ehhez igazodóan kellene beállítaniuk a
biztosítékrendszert, ami többféle típusú biztosítóból állhatna össze, és ez tudná garantálni azt,
hogy egyrészt ezek a vállalkozások nem lehetetlenülnek el, másrészt a környezet számára
megfelelő biztosítékot nyújtanak az esetleges károk fedezetére.

Nagyjából én ennyiben gondoltam összefoglalni. Természetesen ha szabályozási
koncepcióval kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, arra szívesen válaszolok, ha tudok,
illetve ez az általunk készített és a Belügyminisztériumnak, illetve katasztrófavédelemnek
megküldött anyag publikus, tehát ez is elérhető a Magyar Biztosítók Szövetségénél is, mint
ahogy ezeknél a szerveknél.

Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Én köszönöm szépen a szakmailag is igényes kiegészítést. Nagy tisztelettel
köszöntöm a Magyar Bankszövetség főtitkárát, dr. Nyers Rezső urat és dr. Osváth Piroska
vezető jogtanácsos asszonyt. Kérem, hogy a hozzászólásukkal segítsék a mai témának a
feldolgozását. Főtitkár úr, öné a szó.

Dr. Nyers Rezső (Magyar Bankszövetség) szóbeli kiegészítője

DR. NYERS REZSŐ (Magyar Bankszövetség): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
beszámolhatok arról, hogy a bankok milyen magatartást követtek a vörösiszap-katasztrófával
kapcsolatban.
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Először is azt szeretném mondani, hogy sajnos az elmúlt időszakban különféle
katasztrófák, a borsodi árvíz és a vörösiszap-katasztrófa miatt is szoros együttműködés alakult
ki a katasztrófavédelmi főigazgatóság és a bankok, bankszövetség között. Nem az
együttműködés miatt mondom, hogy sajnos, hanem amiatt, hogy katasztrófák történtek.

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban először is tudni kell azt, hogy addig,
ameddig a terület zárt volt, addig zárt volt a banki szakértő számára is, tehát nyilvánvalóan a
banki szakértők megpróbálták felvenni a kapcsolatot az érintett ügyfelekkel. Ezt azonban
valamelyest korlátozta időben az, hogy ha valakinek például nem volt telefon elérhetősége,
egész egyszerűen a területre a banki emberek se léphettek be egy jó ideig.

A katasztrófavédelmi főigazgatóságtól mi kaptunk egy konkrét vizsgált jegyzéket arról,
hogy hány darab érintett ingatlanon van jelzálogjog bejegyezve. Felmértük azt, hogy a
jelzálogjognak ki a birtokosa, illetőleg ha a bankok a jelzálogjog birtokosai, akkor milyen
lépéseket tettek. A katasztrófavédelmi főigazgatóság által küldött lista durván 110 érintett
ingatlant tartalmaz. Nyilvánvalóan ennél az érintett ingatlanoknak a száma azért valamivel
nagyobb. A 110 ingatlan mintegy kétharmada esetében áll fönt banki jelzálogjog, és mintegy
egyharmad esetében más érintett szervezeteknél van a jelzálogjog, APEH-nál, közműcégeknél
és egyéb szervezeteknél.

Nyolc bank, illetőleg bankcsoport volt érintett ebben a térségben, és ezek a bankok a
következő lépéseket tették az ügyfél igényeihez igazodóan. Sor került több bank esetében is a
tartozás teljes elengedésére több bank és több ügyfél esetében.

A második ilyen lehetőség volt, amivel éltek a pénzintézetek, hogy mérsékelték a
tartozás összegét kisebb-nagyobb mértékben.

A harmadik ilyen lehetőség, amivel a pénzintézetek éltek, a fél-, inkább egyéves
fizetési moratórium, méghozzá egy olyan fizetési moratórium, amely esetben erre az
időszakra külön kamatot a pénzintézetek nem számítottak fel.

Ezen túlmenően a pénzintézetek átvállaltak különféle járulékos költségeket, illetőleg
segítséget nyújtottak abban is, hogy a különféle, megsemmisült szerződéseket az ügyfelek és
a pénzintézetek pótolják ingyen.

A banki információk alapján azt tudom mondani, hogy természetesen a vörösiszap-
katasztrófában érintett ingatlanok száma nagyobb annál, mint ami ebben a listában szerepelt.
A banki beszámolók alapján azonban ebben a szélesebb körben is a pénzintézetek
ugyanezeket az eszközöket, lépéseket tették meg. Hozzá kell tenni még azt is, hogy
természetesen voltak olyan ügyfelek, akik nem igényeltek egyedi banki segítséget, és voltak
olyan ügyfelek is, akiket nem lehetett elérni valamilyen ok miatt.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Tisztelt Bizottság! Van mód és lehetőség,
hogy a bizottság tagjai kérdésekkel, véleményekkel, megszólalásaikkal segítsék a téma
feldolgozását. Egy körben meg tudjuk tenni. Ha van a bizottság tagjai részéről szólási igény,
kérem szépen, azt jelezzék, és akkor én megadom a szót. (Jelzésre:) Természetesen láttam
alelnök urat, szerintem elindulunk. Szabó Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót, azt követően,
ha van más bizottsági tag, akkor tovább fogjuk adni. Alelnök úr, parancsoljon.

Bizottság hozzászólások, vélemények

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntök
mindenkit mai bizottsági ülésünkön. Ez egy kicsit kötetlen beszélgetés, ezért ha megengedik
néhány vita- és gondolatindító gondolatot szeretnék bemutatni vagy rávilágítani.

Áttekintve a katasztrófavédelemhez kapcsolódó jövőbeni koncepciót, bennem három
gondolat alakult ki. Egyik, amikor katasztrófáról beszélünk, akkor mindig valami megtörtént
eseményről beszélünk, és azzal a nagyon fontos tényezővel talán kevésbé foglalkozunk, hogy
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minden katasztrófának van oka, és ez legtöbbször olyan objektív ok, ami bizonyos
személyhez, céghez, bármihez köthető. Ha megnézzük a történelmet, akkor minden okozó
kell, hogy viselje a kárt, amit okozott. Az, hogy most a vörösiszappal kapcsolatban kialakult
egy ilyen helyzet, ilyet a környezetemben én hármat tudok, ahol ez előfordulhat. Tehát a
feladatunk, hogy amikor katasztrófáról beszélünk, akkor elsősorban és kizárólag a jövőről
beszéljünk. Arról, hogy a jövőben hogy tudjuk kivédeni ezeket a megtörtént eseményeket, és
ha megtörténnek, akkor hogy történik az elszámolás.

Felvetődött a cégek, vagyoni helyzet, egyéb ilyen dolog. Ha belegondolunk, amikor
megtörténik a katasztrófa, hogy egy cégnek mennyi a vagyona, akit kár ért, és aki közvetlen
kapcsolatban áll egy bankkal, egy biztosítóval, kevésbé érinti ez a dolog, de kiindulva abból,
hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 40-50 évben olyan katasztrófabázisok alakultak ki, ami
bármikor előjöhet. Gondolok itt vegyszer-lerakatokra, hulladéktárolókra és hasonlóan
működő gyárra és üzemre, ami a környezetet szennyezi, nyilvánvaló, hogy ezek a környezeti
katasztrófák sokkal nagyobb mértékűek, mint egy cégnek a vagyona. Ha megnézzük ma a
magyarországi cégeket, akkor az úgynevezett saját rész vagy önrész, vagy ha úgy tetszik
működő tőke, angolul working capital egyharmad ha van. Itt ebben a pillanatban most több
mint 3 milliárd közvetlenül okozott kárnál tartunk, ami valószínű, hogy 8-10 milliárdig el fog
érni a végén, ha mindent elszámolunk. Nincs a cégnek 8-10 milliárd vagyona, tehát kárt
okozok a szomszédnak, ennek az alapelvnek nem tud eleget tenni. Úgy gondolom, hogy más
alapokra kellene ezt tenni. A működésből kellene tudni ezt kigazdálkodni, bírságon,
büntetésen vagy hozzájáruláson keresztül, hiszen szennyezem a környezetemet, és saját
hasznomra, más kárára állítok elő nyereséget. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert előre kell
azt a pénzt begyűjteni, ami megtermelődik ezáltal, és mondom, én hármat-négyet tudok a
környezetemben, ami ugyanígy működik.

A katasztrófák összességében jövő szempontjából. Vannak olyan nemzetek, ahol ez jól
működik. Én nem Amerikát szoktam idézgetni, soha nem idézgetem Amerikát, de azért az
Amerikai Egyesült Államokban egy jól működő rendszer van. Nyilván ez pénzbe kerül. Mind
a személyi, mind a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, és azonnali, hatékony eszköz van a
mindenkori amerikai kormány kezében, amivel fel tud lépni, és azonnal tud intézkedni.

Nekünk ez egy példaértékű volt ez az iszapkatasztrófa. Ilyenünk még nem volt és gyors
összefogással kellett összeállnunk. Ez az összefogás megvolt és példátlan nemzeti összefogás
jött létre, és a bankszektor, a biztosítási szektor, egyszóval mindenki odaállt pozitívan a
dologhoz. Azt azonban hadd szögezzem le, nem szabad hagynunk, hogy az a kisember
szenvedjen a végén kárt, aki most kárt szenvedett. Ezért mondom azt, hogy azon cégek,
társaságok, azon vállalkozások, akik saját hasznukra és elvileg saját kockázatukra termelnek,
előre tegyék le azt az alapot, amiből létrehozhatjuk a katasztrófavédelmet, különben még
nagyobb bajok lesznek. Van mit tanulnunk Nyugat-Európától természetvédelemben,
környezetvédelemben. Épp itt volt az Európai Unió Fogyasztóvédelmi Bizottsága, és
szeretném a franciák példáját felhozni, ahol a francia hölgy, képviselő el merte mondani, hogy
ők széndioxid-kvótával gyűjtik be azokat a pénzeket, amiből a saját piacaikat védik,
biztosítják, a saját környezetüket tudják védeni, egyszóval egy jól megalkotott
katasztrófavédelmük van.

Nekem az a kérésem, hogy mindenki, aki ehhez a témához kapcsolódik, az
mindenképpen a jövőben gondolkodjon. Ne a megtörtént katasztrófát próbáljuk megoldani,
annak természetesnek kell lenni, hogy működik, hanem hogy a jövőben hogyan nem
következik be több katasztrófa, ami nagy részben a mi hibánk. Mindig megvan az okozója a
katasztrófának.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm én is, alelnök úr. Nézek körbe, hogy a bizottság akár ellenzéki,
akár kormánypárti képviselői közül kíván-e? (Jelzésre:) Képviselő úr, megadom a szót Balla
Gergőnek a Jobbik képviseletében. Parancsoljon, képviselő úr.

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy amikor
elolvastam ezt a szabályozási koncepciót a katasztrófavédelmi rendszer javítása és fejlesztése
céljából, a lakosságvédelem erősítésénél olvastam, hogy miket fejlesztettek ki és hogy
próbálják a lakosságot tájékoztatni. A saját körzetemben, Borsod megyében, Tiszaújváros
környékén vannak vegyi gyárak, és nem nagyon tapasztaltam én azt, hogy ez a felvilágosítási
rendszer működne. Olyannyira, hogy szerintem, ha megkérdeznénk akár 18 évest vagy attól
fiatalabbat is, hogy például a riasztó jelzéseket ismerik-e, hogy ha egy katasztrófahelyzet áll
elő, biztos vagyok benne, hogy nem. Sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani erre a lakosság
tájékoztatásában. Le van írva, hogy tájékoztatják a lakosságot, de ez nincs így. Nagyon
örülnék, nagyon sok országban ilyen veszélyeztetett helyzeteknél, helyeknél, ahol igen is
gyakoroltatják a lakossággal egy katasztrófahelyzetet. Én Magyarországon nem nagyon
találok erre példát. Lehet, hogy sokan ódzkodnak, félnek attól, hogy egy ilyen helyzetet
kipróbálni, gyakorolni kellene, de én szeretném ösztönözni és bátorítani önöket arra, hogy
igenis próbáljunk meg ezzel élni, mert nem egyszerű dolog egy akár 18 ezres város
kitelepítése sem. Láttuk, hogy Kolontár sokkal kisebb volt és mégis ahhoz a megoldáshoz is
milyen sok erőt és anyagot meg kellett mozgatni. Én azt mondanám, hogy igenis fektessünk
hangsúlyt a gyakorlatozásra. Nem kell attól félnünk, hogy az emberek emiatt esetlegesen
elköltöznek, hanem igenis mindenki tudja, hogy mik azok a tényezők, amik szerepelnek a
környezetében, és akkor azt felmérve kíván-e valaki a továbbiakban ott lakni, de
mindenféleképpen, aki ott él, az legyen tisztában azzal, hogy mi a teendője egy ilyen
katasztrófahelyzetben, és ezzel megkönnyítené az önök dolgát, a katasztrófavédelemnek is.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyitnám egy kicsit a kört. (Jelzésre:) Azonnal megadom
képviselő úrnak a szót, csak hadd kérdezzem meg, hogy a meghívottak közül túl azon akik
már szóltak, van-e esetleg, aki hozzá kíván szólni? (Jelzésre:) Igen, látom, mert akkor egy
kicsit kinyitjuk a kört a civil képviselők irányába is, de előbb megadom a szót Varga Gábor
képviselő úrnak.

VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Az előttem szólóhoz szeretnék azért annyiban kiegészítést tenni és a katasztrófavédelmet
megvédeni. Én egy olyan körzetből jövök, ami 30 kilométerre van Pakstól, és lehet, hogy
persze ez speciális körzet, és mondjuk az atomerőmű veszélyeztetettsége és az emberekben a
félelem indokolja, de a katasztrófavédelem ott példásan követi ezt az előttem szóló által
elmondottakat. Lehetséges, hogy más ilyen vegyi üzemek mellett is ki kell alakítani az
objektív felelősség érzetét a lakosságnak, de én azt tudom mondani, hogy ez a 30 kilométeres
körzetben ezek a havonta megszólaló szirénák, például a lakosság körében eléggé
(Közbeszólásra.), igen, csak a lakosságnak van egy ilyen objektív félelemérzete. Ráadásul a
politikának van ebben egyfajta felelőssége, hiszen nagyon sok esetben a katasztrófák idején
sokáig próbáltuk eltitkolni. Most itt nem az elmúlt időszakról beszélek, hanem még régebbi
időszakból tudunk erre példát mondani, de azt tudom mondani, hogy a katasztrófavédelemnek
például tavaly volt egy egészen példás fejér megyei lakosságot megmozgató próba-
katasztrófavédelme. Az igazság az, hogy a katasztrófavédelem sajnos az elmúlt időszakban
azért elég erős anyagi lehetőség hiányával küszködött abban, hogy próbálja megteremteni
ezeket a lehetőségeket, de azért egy ilyen gyakorlat is egy óriási anyagi megterhelést jelent.
Annak ellenére mondom, hogy gondolom, hogy a katasztrófavédelembe külsős, például az
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atomerőmű is olykor-olykor beszáll, egy ilyen katasztrófavédelmi gyakorlat megrendezéséért
hozzájárul. Azt gondolom ,hogy ez egy jó gyakorlat, és ha ezt képviselőtársammal ilyen
katasztrófavédelmi törvénynél vagy javaslatnál terjesztjük, akkor majd próbáljuk, hogy
minden olyan veszélyes gyár vagy térség esetében legalább évente vagy kétévente csináljanak
ilyen gyakorlatozásokat. Megmondom őszintén, a lakosság azért nem lelkesedik érte, és
ráadásul ezek látens dolgok, hogy mondjuk Cece vagy Sáregres lakosságát kitelepítik
Kálozra, megmondom őszintén ha ott három-négyezer embert mozgatni kellene, akkor azért
az egy elég jelentős összeg lenne a nemzetgazdaság vagy a katasztrófavédelem büdzséjének.
Lehet, hogy még szerintem a negyedét-felét biztos, hogy elvinné. Én látok arra esélyt
mondjuk egy ilyen esetben, hogy ha előre megtervezik és lehetőség szerint csinálnak ilyen
próbavédelmi feladatokat. De azért azt tudom mondani, és visszatérnék egy kicsit erre a
vörösiszap-katasztrófára, azért a mellékelt példa mutatja, hogy baj esetén azért a
katasztrófavédelem, ha nincs is különböző gyakorlatok és nincsenek ezek a mozgósítások,
annak ellenére azt hiszem, hogy példásan helyt tud állni, úgyhogy ezt is köszönjük szépen a
katasztrófavédelemnek. Látszik, hogy van még itt teendő, de én azzal a javaslattal azért
egyetértenék, hogy nagyobb ipari üzemek mellett azért fokozottabban próbáljuk meg a
lakosság tájékoztatását. Mondom, hogy én minden évben megkapom a katasztrófavédelmi
naptárat, megkapjuk a különböző leírásokat, igazából azt gondolom, az állampolgárok
részéről is kell egyfajta tudatosság abban, hogy tudják, hogy a szaggatott sziréna, folyamatos
búgás stb. mit jelent. Azt gondolom, hogy ebben, ha a katasztrófavédelemnek kérjük a
segítségét, akkor biztos, hogy fogunk még kapni tőlük annyi lehetőséget, hogy a lakosságot
tájékoztassuk, önkormányzati vezetőként is ezt elmondhatom és köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Lassan elmélyülünk a katasztrófavédelem
mélységeibe, de ez fontos, merthogy a bizottság alkalmat teremt arra, hogy egyébként ilyen
ügyekről szót váltsunk. Két hozzászóló van. Látom az ijedtséget előadóink arcán, hogy nem
fognak szóhoz jutni, dehogynem. Lefutjuk még ezt a kört. Boldog István képviselő úr jelezte,
és utána a FEOSZ képviseletében Kóródy Dávidnak fogom megadni a szót, és utána zárjuk le
ezt a kört, megadom a reagálási lehetőséget, és azt követően lezárjuk a napirend tárgyalását.
Képviselő úr, parancsoljon!

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. A
tájékoztatókban azt gondolom, az a legfontosabb, amit ki lehet emelni, túl azon, hogy ezt a
szörnyű katasztrófát a lehető legpéldásabban tudtuk kezelni, hogy többen is kiemelték a civil
szervezetek szerepét. Azt gondolom, a mi bizottságunk az, amely a civil szervezetekre
abszolút épít, hiszen minden tanácskozásunkon itt vannak a civil szervezetek, és nagyon
fontosnak tartom azt, hogy ebben a szörnyű katasztrófában ez az összefogás is
megvalósulhatott a civil szervezetek, akár a bankszférában, akár a tájékoztatásban, akár
maximum a katasztrófaelhárításban részt tudtak venni. Nagyon köszönöm, hogy külön
kiemelték önök és meg is köszönték nekik, hiszen ez nagyon fontos.

Amit fontosnak tartok, hogy általunk, egyszerű állampolgárok által sokszor emlegetett
és adósként nem pozitívan emlegetett bankok nagyon pozitívan álltak ezekhez a dolgokhoz
hozzá úgymond nagy többségében, és segítőkészek voltak. Azt gondolom, hogy ez nagyon
fontos. Hogy ez annak a hatására volt, hogy az elején rögtön jött egy újságcikk meg ügyvédek
meg mindenki, hogy mi történik, hogy egyáltalán maguktól történt ez, a fontos az utólag,
hogy arra az oldalra álltak, ahová az egész ország állt, a lakosok oldalára és ez a legfontosabb.

Én azt emelném ki ebben az egészben – még egyszer mondom -, hogy a civil
szervezetek szerepét hangsúlyozták, és én azt gondolom, ezt nekünk is hangsúlyozni kell,
hogy a civilek szerepe nagyon fontos ezekben a dolgokban. A felvilágosításban is, tehát a
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katasztrófák megelőzésének felvilágosításában is a civil szervezetekre mindig szükség lesz,
nemcsak már a végén, az elhárításban, egyébként ne kéne elhárítani, ami megelőzhető.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, és szerintem akkor most itt stílszerűen egy
civil képviselőnek adom meg a lehetőséget, Kóródy Dávid. Legyen kedves közelebb jönni, a
mikrofont magához ragadni, és egy rövid hozzászólásban gazdagítani a beszélgetést.

DR. KÓRÓDY DÁVID (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kóródy Dávid vagyok a Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetségétől, és azért szerettem volna felszólalni, hogy kicsit árnyaljam a képet az
ennek kapcsán kialakult tájékoztatásban, és fel is hívjuk egy pár dologra a bizottság figyelmét.

Egyrészről, a FEOSZ részéről mindenképpen örömtelinek tartjuk azt, hogy az egyes
biztosítótársaságok úgymond rendkívüli segítség alapján 150 ezer forintos segítséget
ajánlottak fel a devecseri és kolontári károsultaknak, és ennek kapcsán nem vizsgálták azt,
hogy fennáll-e esetleg a jogosultság, hanem rögtön megadták ezt a bizonyos gyors segítséget.
Ez mindenképpen örömteli volt, de sajnos az örömbe üröm is vegyült, ez rajzolódik ki a
beérkezett fogyasztói panaszokból, mivel sajnos két irányban is negatív tényező volt
megfigyelhető.

Egyrészt a megfelelő tájékoztatás hiánya, másrészt az eltérő biztosítói gyakorlat a
károsultakkal kapcsolatos magatartás kapcsán. Így például az egyik fogyasztói panasz arról
árulkodik, hogy mikor bekövetkezett ez a katasztrófa, az októberi hónap közepén felhívták őt
az Allianz Hungáriától, ő Otthon lakásbiztosítással rendelkezett, és úgy tájékoztatták, hogy
bárki, akit bárminemű kár ért a katasztrófával kapcsolatban, jogosult erre az 150 ezer forintos
úgynevezett gyors segítségre. Első körben ilyen tájékoztatást kapott, második körben megtette
a kárbejelentését a vonatkozó biztosítónak a kárbejelentési számán, és ott is az ügyintéző úgy
tájékoztatta őt, hogy igen, valóban jogosult erre az összegre. Utána természetesen telt-múlt az
idő, és sajnálatos módon az ígért összeg átutalása elmaradt. Utána újra érdeklődött, és
harmadik alkalommal az ügyintéző már úgy tájékoztatta, hogy még jelenleg is folyamatban
van az összegnek az utalása, és csodálkozott, hogy egyáltalán még nem kapta meg az
összeget, de mindenképpen arról biztosította, hogy a felettese figyelmét felhívja erre a
hiányosságra. Negyedik alkalommal is érdeklődött a fogyasztó, és végül akkor derült ki, hogy
az ügyintéző tájékoztatása alapján a biztosító olyan gyakorlatot folytatott, hogy valamilyen
listát alakított ki azokról a károsultakról, akik jogosultak erre az összegre, és végül negyedik
alkalommal kapott csak helyes tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy sajnos ő nem jogosult
erre. Egyrészt ez volt annak kapcsán megfigyelhető, hogy a tájékoztatás nem volt megfelelő,
abszolút nem.

A második irányban az eltérő gyakorlat. Arról is tanúskodik a fogyasztói panasz, hogy
míg az ő kertje 200 négyzetméteres volt, tele különböző gyümölcsfával, haszonnövénnyel,
dísznövénnyel, addig ő nem kapta meg sajnálatos módon ezt az ígért összeget az előző
tájékoztatások ellenére sem, ugyanakkor a szomszédja, akinek volt egy körülbelül
80 négyzetméteres kertje csupán füvesítve, megkapta ezt a gyorssegélyt. Úgyhogy csak ennyit
szerettem volna mondani, elnök úr és még egyszer köszönöm a lehetőséget, és hogy erről
tájékoztathattam önöket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Így talán hitelesebb a kép, hogy picit lehetett árnyalni a
sok pozitív megjegyzés mellett a valós élet egyszerű történéseivel. Nyilvánvalóan erre nincs
magyarázat, ha van, akkor örömmel vesszük. Egyébként pedig most a reagálásnak van
lehetősége. Ha gondolják, akkor ugyanabban a sorrendben, ahogy az első megszólalás volt,
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úgy a reagálás is meg tud történni, és akkor azt követően lezárjuk a napirendet. Tessék
parancsolni.

Reagálások az elhangzottakra

DR. MÓGOR JUDIT (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm az
újbóli lehetőséget. Megnyugtatásul szeretném csak elmondani, hogy ilyen rendszer,
tájékoztatási rendszer van, működik. Előfordul, hogy nem jut el kellő módon az érintettekhez
és nem eléggé hatékony, ezen szeretnénk javítani.

Az említett térségben pont a Tiszai Vegyi Kombinát, illetve TVK Nyrt, illetőleg a
Borsodchem a két legnagyobb olyan létesítmény, amelyik a már emlegetett SEVESO II
irányelv alá tartozik, és ezáltal nekik különös szabályokat kell betartaniuk a lakosság
felkészítése és tájékoztatása területén. Különös védelmi terveket kell elkészíteni mind az
üzem belső részére vonatkozólag, mind pedig az azt környező területekre vonatkozólag. Ezt
külső védelmi tervnek hívjuk, és a jogszabály szerint egy-, illetve kétévente begyakorlási
kötelezettség van. Az évente az kicsit szűkebb körű, a kétévenkénti pedig igenis nagy
nyilvánosságot kapó, és sokszor maguk a lakosok bevonásával. Egy-egy iskolát kitelepítünk,
ott a gyerekekkel begyakoroljuk ezeket a mechanizmusokat. Igyekszünk mindezt
megteremteni, és mindezek nem öncélú és nemcsak papíron létező szabályok, hanem a
gyakorlatban is működnek. Az adott településeken az elfogadottsága változó. Tudják a
lakosok, hogy együtt kell élni bizonyos veszélyekkel, például Paks környékén vagy az ilyen,
veszélyes ipari üzemek környékén. Arra törekszünk, hogy ez minél elfogadottabbá váljon,
tehát akár a gyakorlatokat is ne ilyen hiábavaló felhajtásnak tekintsék a lakosok, hanem
érezzék, hogy őértük van, azért van, hogy az ő védelmi szintjük legyen magasabb, és adott
esetben a védelmi képességüket tudják alkalmazni.

Még egy kiegészítést szeretnék tenni. Paks környékén a már meglévő riasztórendszer
mellett az ilyen veszélyes üzemek, és egyébként Borsod megyében van a modell-rendszere, az
úgynevezett monitoring és lakossági riasztórendszernek, amelyik egy nagyon komoly
érzékelőrendszer, azonnali jelentést adó rendszer mind az üzem, mind pedig a
katasztrófavédelem helyi, megyei, illetőleg az országos szerve felé, és szöveges közlésre
alkalmas rendszer is. Pakson az a bizonyos mozgatópróba, amit képviselő úr említett, az
hangjelzésre alkalmas, ezek viszont szöveges közlésre alkalmas rendszerek már, tehát
technikai fejlesztések is végbementek az elmúlt időben, és mi törekszünk a minél
hatékonyabb megvalósításra.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. MABISZ? Megszólalást igényelnénk.

DR. KERÉKGYÁRTÓ CSABA (Magyar Biztosítók Szövetsége): Igen, köszönöm
szépen, én nem tudok konkrétan válaszolni a problémára, hiszen én a szövetség
képviseletében vagyok jelen, nem a konkrét társaság képviseletében. Elképzelhető, hogy a
megvalósításba csúsztak azért hibák, de ez azt gondolom, a nemes szándékot nem annulálja
teljes egészében, vagy legalább is remélem. Én gondolom, hogy a társaság konkrét
kontaktálásával ezek a problémák feloldhatók.

Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Főtitkár úr esetleg? (Dr. Nyers Rezső nemet int.) Köszönöm. Tisztelt
Bizottság! Kedves Kollegák! Nyilvánvaló, egy olyan napirendet tárgyaltunk meg, aminek az
igazán komoly, húsbavágó kérdései az első tárgyalás alkalmával vetődtek fel, amikor
közvetlenül a katasztrófát követően ült le a bizottság ezt a kérdést megtárgyalni.
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Az akkori tárgyalásunk nyomán egy ajánlást fogalmaztunk meg, és ennek az
ajánlásnak a nyomon követése során jutottunk el oda, hogy érdemes visszanézni, hogy az ott
megfogalmazottak hogy kerülnek át a gyakorlatba. Az, amit önök elmondtak az számunkra
egy megerősítés, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság részéről van értelme annak, hogy ezeket
az egyébként társadalom, az emberek által nagy érdeklődéssel, nagy nyilvánosság előtt zajló
ügyeket napirendre véve, ezekben kezdeményezéseket tegyünk. Talán még néhány dolog, ami
a mai beszélgetésből is kitűnt.

Az egyik, alelnök úr is említette, többen szóltak a megelőzés fontosságáról. Mi most
arról beszéltünk, amikor már egy katasztrófa megtörtént, de legalább ilyen fontosnak tartjuk
azt a részt, ami még a katasztrófa kitörése előtt egy normál állapotban van, a megelőzés
fontossága. Ezt szeretnénk jelzésként is tenni, hogy a gondolkodásnak ebbe az irányba van
teendője.

A másik témakör, amit felvetettünk, többen is szóltak, ez a társadalmi
felelősségvállalás fontossága. Mi itt az ajánlásoknál is ezt tettük meg, itt egy jó példa volt,
amikor a hitelintézetek, az állami szervezetek képesek voltak egy olyan együttműködést
kialakítani, aminek a kedvezményezettje a lakosság, a károsultak voltak. Még akkor is
mondom ezt, hogy ha a civil részről érkezik olyan visszajelzés, hogy nem mindenhol és nem
maradéktalanul tudott ez a szándék teljesülni. Akkor is maga a kezdeményezés, a szándék egy
ilyen értelemben előrelépés, de társadalmi felelősségvállalás ügyében előbbre tudjunk haladni.
A pozitív mintákat köszönjük, mindenképpen megerősítette bennünk azt a szándékot, hogy
van értelme ilyen értelemben kezdeményezőnek lenni.

Az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy szeretnénk majd azt is látni,
amikor a katasztrófaelhárítás, védekezés koncepciójában azok a javaslatok, amik bekerültek,
azoknak a tényleges megvalósulása hogy lesz. Majd alkalmat teremtünk arra, hogy ebben
kapjunk visszajelzést. Nem feltétlenül egy ilyen bizottsági, plenáris keretben, de
mindenképpen ezt igényelnénk.

Az egyetlen megjegyzés, ezt szintén képviselőtársam mondta, biztosan kell keresni
azokat a formákat, ahol a lakossági tájékoztatás még intenzívebb tud lenni. Ebben önöknek
van, gondolom én, elképzelése, ebbe az irányba szeretnénk ösztönözni, támogatni önöket,
hogy itt is tegyenek lépéseket.

Tisztelt Bizottság! Kedves Előadók! Köszönöm szépen, hogy önök a mai ülésen
eljöttek és ezt a konzultációt velünk lefolytatták. Későbbiek során más ügyben, más témában
szívesen látjuk önöket. Köszönöm szépen a részvételüket, a bizottságnak ezt a napirendjét
most lezártuk, és amíg önök el tudják hagyni a termet, addig rákészülünk a második
napirendre, köszönöm szépen.

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
szóló, 2010. november 1-jével hatályba lépett 31/2010. (IV.15.) KHEM rendelet
alkalmazásának tapasztalatai

A bizottság a második napirend keretében a villamos energia és földgáz egyetemes
szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló KHEM rendelet alkalmazásának a
tapasztalatait fogja megtárgyalni, hasonló módon gondoltuk, ahogy az előzőkben. De míg
odalépünk, és én itt szeretném kérni, hogy az NFH képviseletében, illetve a kormány
képviseletében, mármint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében, ha államtitkár úr
úgy ítéli meg, hogy akar hozzászólni, akkor természetesen van ennek lehetősége. Kiment,
akkor meglátjuk, hogy a tárca részéről más kíván-e élni a szólás lehetőségével, de
mindenképpen ezt hasonló módon gondoljuk, és utána a vita, a beszélgetés, a konzultáció
keretében a szolgáltatóknak is természetesen szót fogunk adni, illetve itt már többen jelezték
előzetesen, akárcsak a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége részéről, hogy kívánnak
hozzászólni, tehát természetesen ezt figyelembe véve fogjuk megadni a szót.
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Mielőtt ebbe belekanyarodnánk, Nőnap alkalmából ebben a pillanatban a bizottságunk
egyetlenegy jelenlévő hölgy tagjának szeretnék egy csokoládét átadni, mégis csak érezzék
úgy, hogy ez egy ilyen bizottság, úgyhogy ha megengedik, ezt most megteszem. (Az elnök
átadja a csokoládét Mágori Józsefné képviselő asszonynak.) Bocsánatot kérek, látják, ez egy
ilyen bizottság, az élet nagy dolgai mellett a személyesebb, apró ügyekkel is tudunk
foglalkozni, ami legalább olyan fontos.

Hölgyeim és uraim, akkor ennyi felvezetést követően biztosan mindenki el tudta
rendezni a sorokat. Először is az NFH képviselőjét szeretném nagy tisztelettel kérni, a
kollégákat, hogy jöjjenek és a felvezető előadást tegyék meg. Majd azt követően meglátjuk,
hogy van-e hozzászólási igény.

Elöljáróban engedjék meg, két dolgot hadd tegyek hozzá. Ez a napirendünk sem
előzmény nélküli. Az urak közül is látom a sorok között, nagyon sokan voltak, akik akár a
szolgáltatókat képviselve vagy akár civil képviseletben ott voltak, amikor múlt év
októberében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál egy indító konzultációt tettünk meg
ebben a témakörben. Ott egyébként Csákiné dr. Gyuris Krisztina főigazgató-helyettes asszony
tartott egy nagyon komoly tájékoztató felvezetést. Már ott láttuk azt, hogy a november 1-jén
életbe lépett rendelet kapcsán érdemes visszatérni úgy a témára, hogy magának a rendeletnek
a tapasztalatait is megnézzük, és ennek figyelembevételével újra egy konzultációt fogunk
erről lefolytatni. Tulajdonképpen ez az, ami életre hívta a mai ülésünket, meg azok a jelzések,
amik rendszeresen akár állampolgároktól, akár civil szervezetektől hozzánk érkeznek ezen a
téren is, az is arra indított bennünket, amikor összeállítottuk a munkatervet, hogy azt
mondjuk, hogy ezzel a kérdéssel újra akarunk foglalkozni.

A felvezetést követően önöknek adom meg a szót, és segítsenek abban majd, hogy
pontosítsuk a jegyzőkönyv kedvéért az önök nevét és tisztségét, hogy megfelelően tudjuk ezt
regisztrálni. Tessék parancsolni, önöké a szó.

Dr. Hevesi Borbála (NFH) szóbeli kiegészítője

DR. HEVESI BORBÁLA (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): Köszönöm szépen.
Én dr. Hevesi Borbála vagyok és a Fogyasztóvédelmi Hatóság Közszolgáltatás-ellenőrzési
Osztályán dolgozom, és dr. Baross Péter kísért el, aki szintén ennek az osztálynak a
munkatársa.

Akkor röviden szeretném összefoglalni az NFH számlaképekkel kapcsolatos
tapasztalatait. Elsősorban azonban azt szeretném kiemelni, hogy a számlaképekkel
kapcsolatos országos vizsgálat lefolytatására majd májusban fog sor kerülni, így az országos
tapasztalatokról csupán a vizsgálat lefolytatását követően, szeptemberben fogunk tudni
beszámolni. Mindazonáltal tekintettel arra, hogy az NFH már 2008 óta folyamatosan egyeztet
mind a Magyar Energiahivatallal, mind pedig a szolgáltatók képviselőivel, röviden
összefoglalnám a KHEM rendelettel kapcsolatos észrevételeinket, illetve az esetleges
problémaköröket.

Először is szeretném kiemelni, hogy a KHEM rendelet jelenlegi változata nem
tartalmazza a havi számla elnevezésű oszlopot, amelynek feltüntetése azért lenne szükséges,
mert álláspontunk szerint a részszámla, illetve a havi diktálós számla rendeltetése jelentősen
eltér egymástól.

További problémákat vethet fel, hogy a KHEM rendelet jelenleg opcionális elemként
jelöli meg az induló, illetve az aktuális mérőállások különbségének feltüntetését, illetve az
elszámoló számlákon a végszámlák sorszámának, illetve azok értékének a feltüntetését.
Álláspontunk szerint ez azért lehetne kötelező elem, mert a fogyasztó számára így válik
lehetségessé, hogy egy adott elszámolási időszakban meg tudják állapítani, illetve
visszakereshessék, hogy mekkora összeget fizettek be, illetve mekkora a tartozásuk.
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További problémát jelenthet, hogy jelenleg a KHEM rendelet azt határozza meg, hogy
mit kell feltüntetni a számla első, illetve második oldalán, de ahogy azt már korábban
jeleztük, a számlaadatok jobb elkülönítése érdekében a blokkok szerinti felosztás
eredményesebb lehetne.

Az NFH tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sok panasz visszavezethető arra, hogy
a fogyasztó nem a meghatározott időpontban diktálja be az óraállását, de álláspontunk szerint
ez nem mindig a fogyasztó hibája, hiszen jelenleg a rendelet azt mondja ki, hogy csekkes
befizetés esetén a diktálás időszakának megjelölése a számla második oldalán szerepelhet.
Azonban ez olyan fontos és jelentős adat, hogy ennek álláspontunk szerint mindenképpen a
számla első oldalán kellene szerepelnie.

Annak érdekében, hogy a KHEM rendelet célja megvalósuljon, azaz mind a villamos
energia, mind pedig a földgáz számlák egységesek legyenek, nemcsak az egyetemes
szolgáltatók, hanem a szabadpiaci kereskedők vonatkozásában is szükséges lenne ezen
szabályok alkalmazása.

Végül e rövid összefoglaló lezárásaként csak azt szeretném kiemelni, hogy továbbra is
fontos az, hogy a szolgáltatók és a fogyasztók közötti kommunikáció megerősödjön, bár ez
jelenleg is megvan, hiszen a szolgáltatók nagyon sok hírlevelet juttatnak el a fogyasztókhoz, a
honlapjukon nagyon sok adat megtalálható, az azonban mindenképpen szükséges, hogy a
kommunikáció erősödjön, illetve hogy a szolgáltatók közötti kommunikáció is erősödjön a
fogyasztói elégedettség növelése érdekében.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon célorientált felvezetést. Úgy vélem, hogy a téma
érzékenysége miatt biztos, hogy a képviselőtársaim közül többen hozzá fognak szólni.
Valahogy úgy érzem, hogy ebben a körben szót adnék még – gondolom, a minisztérium most
nem kér ebben a körben még szót – az előzetesen szót kért Magyar Energiafogyasztók
Szövetségének. Olyannyira rövid volt a felvezetés, hogy kicsit össze is kavarodtunk, hogy
most hogy oldjuk meg a beszélgetésnek még ezt a szakaszát. A MESZ részéről örömmel
veszek egy hozzászólást, és azt követően nem a szolgáltatóknak adnám meg a szót, hanem a
lehetőséget, hogy a képviselők véleményekkel belelépjenek a vitába, és utána adnám meg a
szolgáltatóknak a szót, amikor már van miről vitázni. Most egyelőre azt látjuk, hogy van egy
elinduló folyamat, amiben vannak jó előrelépések. Tessék parancsolni!

Tóth Ákos (MESZ) szóbeli kiegészítője

TÓTH ÁKOS (Magyar Energiafogyasztók Szövetsége): Köszönöm a szót. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tóth Ákos vagyok, az energiafogyasztók szövetsége elnökségi
tagja.

Abszolút egyet tudunk érteni a hivatal, illetve a hatóság előttem felszólaló kollégáival.
Tulajdonképpen nagyon rövidre fognám én is a mondanivalómat. A bizottságnak megküldtük
azt a módosítási javaslatot a rendeletről, amiben úgy érezzük – csatlakozva az előttem
szólalókhoz -, hogy nem opcionális tételként, hanem egységesen kötelező tételként kéne
bizonyos adatokat megjeleníteni a számlában. Illetve tulajdonképpen onnan kezdeném a
dolgot, hogy ma kétféle fogyasztót tartunk a gyakorlatban nyilván. Az egyik az energiatudatos
és a mostani EU-s és hazai energiapolitika is ezt a tábort próbálja bővíteni, a másik pedig az a
fogyasztó, aki gyakorlatilag jó esetben kifizeti a számlát, de nincs tisztában a tartalmával és a
hatásaival sem, hogy minek az eredményeképpen fizet annyit, amennyit.

Nyilván ezek a törekvések az energiatudatos fogyasztókat kívánják segíteni
tájékoztatással, akik egyébként is odafigyelnek a fogyasztásukra, kis kockás füzettel vagy
egyéb módszerekkel követik ezt, és örülnek annak, ha őket ebben a tevékenységükben a
szolgáltatók is segítik.
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Tehát azokat a módosításokat próbáljuk itt megjeleníteni a mi beadványunkban,
amelyek azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztó ne éves szinten lásson – talán emlékszik rá,
hogy mi történt az év folyamán, talán nem – egy terhelési görbét tájékoztatásul, hanem
lehetőleg a havi fogyasztásának megfelelően. Ilyen esetben diktálós fogyasztóról van ráadásul
szó, a lokális problémákat is meglássa egy olyan számlában, ami ráadásul garantáltan mérési
adatok alapján, ugye diktálásról van szó, és azonosítható, hiteles mérő adatok alapján. Tehát a
mérő azonosíthatósága is megjelenik a számlában, szemben a mostani gyakorlattal, ahol
sajnos egy forintális részszámlát kap a fogyasztó, amiről nem tudja igazából, hogy hol is tart a
fogyasztásában.

Tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalva ennyi lenne a mondanivalónk, hogy a
fogyasztó hiteles, azonosítható mérés alapján tudja meg a saját fogyasztására vonatkozó
adatokat, és hogy lehetőleg havi szinten az ő hozzájárulása is szükséges. Kivéve azt a
viszonylag szűk részt a szektorból, akik alanyi jogon - például a költségvetési intézmények -
szolgáltatásban részesülnek, és ahol idősoros, nagyobb volumenű mérés, illetve fogyasztási
adatok is vannak, ilyen esetben készüljön fel a szolgáltató adott esetben a távleolvashatóság
biztosítására.

Még van egy nagyon fontos momentum, amiről talán beszélnünk kellene. Régen éves
szinten volt úgynevezett árkorrekcióban kiigazítva az energia ára, ma ezt gyakorlatilag a
törvény akár negyedéves szinten is lehetővé teszik az egyetemes szolgáltatók számára.
Viszont ezek általában valamilyen naptári fordulóra esnek, hó eleje például, és az a baj, hogy
az előbb említett diktálási időszak sok esetben ezzel a fordulónappal nem illeszkedik. Ami azt
jelenti, hogy az arra igényes diktálós fogyasztó nem tudja sok esetben megjeleníteni azt a
mérőállást, amit a valódi mérés alapján a tarifaváltáshoz tudna igazítani, és kénytelen-
kelletlen el kell szenvednie - hogy úgy mondjam - azt a bebecsült értéket, aminek vagy van
köze a valós mérés fogyasztásához, vagy nincsen. Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk,
hogy az egyre sűrűbb – sajnos – tarifaváltozások, ÁFA-változások, díjelem-változások
kapcsán lehetősége nyíljon a fogyasztónak arra, hogy a valós méréshez kapcsolják ezeket a
tarifamódosításokat.

Tulajdonképpen a javaslatunkat látom, hogy kiosztották a bizottság tagjainak, úgyhogy
kérem, hogy ezen elmondottaknak a szemszögéből legyenek szívesek mérlegelni és
megvizsgálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én köszönöm szépen a hozzászólást. Most tennénk egy bizottsági kört. Nem
feledkeztem el a szolgáltatók képviselőiről. Néhány kérdéssel, megjegyzéssel kicsit még a
témát boncolgatjuk, azt követően természetesen önöké a szó. (Jelzésre:) Először jelzést
kaptam Spaller Endre képviselő úrtól. Közben nézek, (Jelzésekre:) ó, sokan leszünk.
Képviselő úr, parancsoljon.

Bizottsági hozzászólások

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Ennek az egész témakörnek,
hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság foglalkozzon vele, én vagyok az egyik motorja, éppen
ezért kértem szót. Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem alapelve az, hogy mindenki értse
azt, hogy mihez van joga, mert hogy ha érti, hogy mihez van joga, akkor ki tud állni a saját
érdekeiért. Az a fogyasztó, aki nem áll ki a saját érdekeiért, azt akármilyen intézményt
tehetünk, akármilyen bonyolult szabályt hozhatunk, azt senki nem fogja megvédeni. Azt
gondolom, ez az első és legfontosabb dolog, hogy mindenki értse azt, hogy miről beszélünk
akkor, amikor az ő jogairól beszélünk.

Éppen ezért én átnéztem az elmúlt időszakban rengeteg hírlevelet,
számlamagyarázatot, honlapot, és még mi mindent, túl sok, őszinte leszek, túl sok. Akinek ezt
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át kell nézni ahhoz, hogy megértse, hogy mi van a számlájára ráírva, az gyakorlatilag egy nem
tudom, számlaakadémiát kell elvégezzen. Azt gondolom, ez így nem védi a fogyasztókat.

Én lakossági számlával foglalkoztam, a cégek az egy másik dolog. Nem tudom, ezt
külön lehet-e választani, én lakossági számláról szeretnék most egy kicsit beszélni. Kezemben
tartok egy számlamagyarázót. Így néz ki, ilyen sok apró betűvel teleírva. Az egyik oldalon 10
pont, a másik oldalon 11 pont. Hát ha van olyan fogyasztó, tudnak nekem olyan fogyasztót
magyarázni, aki ezt végignézni, pedig egyébként szépen ki van színezve, nagyon jól néz ki,
aki ezt végignézi és végigolvassa, nem tudom, én ilyen fogyasztóval nem találkoztam.
Szerintem a feladatunk nagyjából az lenne ennél a pontnál, hogy a számlát és
számlamagyarázót valahogy egybeépítjük, mert az a számla, amit ennyire kell magyarázni, az
nem egy érthető számla, azért kell magyarázni.

Amikor elkezdtem nézni, hogy tulajdonképpen milyen fontos információk vannak a
számlán, azt találtam, hogy vannak azok a részek, amelyeket tud csökkenteni a fogyasztó,
hogy ha ő energiatakarékos, energiatudatos, akkor bizonyos részeket tud csökkenteni. Ezt az
EU-s irányelv is előírja, hogy van neki egy hálózathasználati díja, egy fixköltsége, mondjuk
úgy, meg van egy változó költsége, ami attól függ, – ez nem igaz -, de elvileg tudja
csökkenteni, ha ügyes.

Ezt a két dolgot külön kell venni. Én nem tudok arról, hogy van olyan szabály, uniós
előírás, ami miatt nekünk ennél részletesebben meg kell bontani. Van még ezek az ilyen
AHK-nak nevezett tételek, amelyeket a pénzügyi törvények írnak elő, hogy ezeket külön kell
venni, de mondjuk ez a maximum három tétel van. Nem látok olyan szabályozást, ami azt
oktrojálná ránk, hogy muszáj nekünk ennél jobban megbonyolítani a számlát. Igen, tehát én
azt gondolom, azt kell különvenni, amivel az illető tudja a saját költségeit csökkenteni.

Ezzel eljutunk az egyéni felelősséghez, ami nem megkerülhető. Itt azt gondolom, a
fogyasztóvédelemnek talán meg is kell állnia, és azt kell mondania, hogy az illető nézzen
utána, nézzen utána annak, hogy honnan tudja az áramot olcsóbban venni, és tegyen lépéseket
annak érdekében, hogy csökkentse a saját költségeit. De aki nem néz utána, aki nem diktál,
hát az többet fog fizetni, ez sajnos ilyen. Ilyen az élet, az egyéni felelősség nem megkerülhető.

A nem egyetemes szolgáltatók egyébként még ennyire se kell megbontsák a
számlaképeket. Ha most belegondolunk abba, hogy a T-Home indította el a saját energiacégét,
az ő esetükben még ennyire se kell megbontani a számlát, ott lehet úgy megoldani, hogy ő azt
mondja, hogy ő adja, nem tudom, most csak hasraütésszerűen 20 forintért, és bármi történik,
abban a 20 forintban minden benne van. Ő egy számmal meg tudja gyakorlatilag magyarázni
a teljes számlát. Az egyetemes szolgáltatók ezt nem tudják megtenni különböző okokból.

Azt gondolja, hogy a legnagyobb baj ezzel a számlával tulajdonképpen nem az
adattartalma, hanem az elnevezése. Ugyanis azt, hogy egyetemes szolg. A1 kedvezményes
átalánydíjas, ezt senki nem érti, ezt egyszerűen nem tudjuk, hogy micsoda. Ugyanígy, ami
mondjuk talán érthető, de mégis csak, hogy ha azt mondjuk, elszámolt mennyiség. Ezt úgy
értjük, de mennyivel szebb az a számla, amit egyébként itt a mögöttem ülő Imre Józsefnétől
kaptam, és köszönöm neki a segítséget, nagyon segített nekem, ami egy brüsszeli számla. Ott
egyszerűen azt mondja, hogy az ön fogyasztása. Diktálás esetén az ön vélt fogyasztása vagy
az ön számított fogyasztása. Mennyivel egyszerűbb, mennyivel jobban fejezi ki.

Ugyanígy az a hit él bennünk, hogy csökkenteni tudjuk az áramköltségünket. Én ezt
nem látom, hogy pontosan, hogy ha ugyanattól a fogyasztótól vesszük, akkor ma egy
lakossági fogyasztó ezt hogyan tudja megtenni. Számomra ez mai napig nem világos, pedig
higgyék el, órákat töltöttem, szerintem nem tudja.

A legtöbb ember egyszerűen nappali áramot fogyaszt. Egyébként láttam olyat külföldi
számlákon, hogy nappali áram meg éjszakai áram. Ma a legtöbb magyar lakossági
fogyasztónál ezt a kettőt megbontani is kár, hiszen éjszakai áramot a legtöbben nem vehetnek
igénybe. Ugye jól mondom? Van, aki igen, de a legtöbben nem. Gyakorlatilag azt mondjuk,
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hogy van egy kedvezményes árszabás, egy nappali kedvezmény. Ez az A1, ha jól értem,
akkor gyakorlatilag a nappali áram, bár tudom, hogy időnként éjszaka is nappali díjszabás jön,
és az éjszakai áram is jöhet nappal, ez más kérdés. Ebbe most menjünk bele, de javarészt azért
ez igaz, hogy nappali nappal megy, az éjszakai meg éjszaka. Tehát az a lényeg, hogy itt van
egy kedvezményes árszabás meg van egy normál díjszabás. Világosan értjük, hogy ez
micsoda.

A következő gond, és ezt szintén javaslom a kormányzatnak megfontolásra, hogy
gyakorlatilag szinte mindennek van kilowattóránként egy egységára. Ezek szinte mind
összevonhatók lennének, és kifejezhető lenne az egész áramár egy darab, kilowattóránkénti
árral, ahogy az egyébként régen is volt. Egyetlenegy tétel van benne, ami nem így van, ez
pedig egy havidíj, ami havi 1000 forint, bocsánat, havi 100 forint, ha jól mondom. Ezért az
egy darab havi 100 forintért nem tudjuk azt megtenni, hogy egyébként egy darab
kilowattórával is kifejezzük, hogy mennyibe is kerül pontosan egy áramár nagyjából. Még
akkor is mondom, hogy ha én értem, hogy ezeket aztán a számlán bontani kell egy picit, de
nem olyan nagyon. Én javasolnám, hogy gondoljuk végig, hogy ezt felül kell-e vizsgálni vagy
sem.

No, tehát egy picit ha megpróbálom összefoglalni, akkor én azt látom, hogy mivel én
nem arra teszek javaslatot, hogy hogyan bővítsük az információtartalmat, persze
természetesen tudom, hogy gyakorló fizikusok rendszeresen ostromolják a különböző ELMŰ-
s meg egyéb call-centereket és követelik, hogy mondjuk meg, hogy a menetrend-kiegyenlítési
díj hogyan áll. Ezt én értem, nekik ezt elektronikusan a rendelkezésükre lehet bocsátani. Azt
gondolom, a fogyasztók javarészét ezzel terhelni teljesen felesleges. Úgyse tudja senki, hogy
az micsoda. Mivel nem arra teszek javaslatot, hogy növeljük az információtartalmát, hanem
arra, hogy egyszerűsítsük, éppen ezért ez érdemben pénzbe nem kerül a fogyasztóknak.
Hiszen nekik az kerül pénzbe, ha újabb és újabb sorokat, újabb és újabb oszlopokat kell
betenni. Ha egyszerűen oszlopokat meg sorokat üresen kell hagyni, illetve elnevezéseket kell
átírni, az nekik érdemben nem kerül pénzbe, amennyire én jól tudom, de nyilván lehetőségük
lesz rá, hogy ezt megerősítsék vagy cáfolják.

Ha jól tudom, akkor a 31/2010-es KHEM rendelet módosításával megoldható az, hogy
ezeket az elnevezéseket még ha ezáltal picit pontatlanabbá is válik, de végül is egy rendelet
tartalmazni fogja, tehát innentől kezdve viszont egyértelmű lesz, hogy ezeket az elnevezéseket
egyenesbe tegyük.

Ezt anno dr. Békéssy Zsófiával egyeztettem le, aki azóta elhagyta a minisztériumot,
ennek nem örülünk, viszont az ő utódjai ezt a munkát tudják folytatni. A minisztérium az EU-
elnökségre hivatkozva egy kis türelmet kért, de ígérik, hogy cserébe az EU-elnökség egyik
legsikeresebb területe lesz ez az energetika. No, akivel én egyeztettem, az NFH-val, én ott
voltam egy egyeztetésen, az NFM-mel, civilekkel, szolgáltatókkal és nagyjából erre a
következtetésre jutottam. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak. Már látom, hogy miért nem szólt a tárca,
hiszen teljes körű portfóliót, tájékoztatást kaptunk ezen az oldalon. (Jelzésre:) Boldog István
képviselő úr jelezte, azt követően ezt a kört lezárnám, és megadom oda még a szót egy
reagálásra, még kettőre, és utána kíméletlenül megadnám a szót a szolgáltatóknak is, hogy
ebben az információgazdag beszélgetésben vegyenek részt. Képviselő úr, parancsoljon.

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Spaller képviselőtársam azt
hiszem, hogy teljes mértékben rávilágított a probléma nagyságára. Én azt tartom a legnagyobb
problémának, hogy dr. Hevesi Borbála elmondta, hogy mi van a számla első oldalán, és mi
kerüljön a második oldalára. Azt gondolom, az lenne az igazi, ha a számlának egy oldala
lenne. Rajta lenne a fogyasztó neve, és például a gáznál, hogy hány köbmétert fogyasztott el,
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nem kilojoule-t meg egyebeket. Az életben nem fogja tudni kiszámolni a lakos, hogy tud-e
megtakarítani. Ebben Spaller képviselő úrnak igaza van, ő ugyan az áramról beszélt, de én
most akkor mondom a gáz részét. A gáznál ugyanez van. Azt gondolom, hogy úgy lehet
megoldani ezt a problémát, hogy nem tájékoztatókat kell küldözgetni a lakosnak több oldalon
keresztül, hogy hogy értelmezze a problémát, hanem olyan számlát kell a kezébe adni, amit
tud értelmezni. Régen nagyon egyszerű volt. Elnök úrnál is láttam egy egyszerű számlát,
biztos be fogja mutatni, de akár 15 évvel ezelőtt is egyszerű volt a számla azt gondolom, az
övé sokkal régebbi. Sokkal egyszerűbb volt, rajta volt, hogy hány köbméter gázt
fogyasztottam el, és azután mennyit kell fizessek. Én értem, hogy legyen még alapdíj, azt is
külön lehet belőle választani persze, meg sok mindent bele kell tenni egy számlába, de azt
gondolom, ahogy Spaller képviselőtársam is mondta, hogy a számla legelején azért ki lehetne
ezt az egészet mutatni abban, hogy ön kérem ennyi köbméter gázt, ennyi kilowatt áramot
fogyasztott el, és ezután mennyit kell fizetni. Hogy utána alábontom, hogy ez egyébként mit
tartalmaz szénfillértől kezdve nem tudom micsodákig mindent, az egy másik kérdés. A lakos
csak akkor látja, és csak akkor érti meg a számlát, ha egyszerűen tesszük elébe, és nem akkor,
ha kétoldalas papírokat adunk tizenvalahány ponttal a kezébe, amit úgysem ért meg. Én sem
értem, én a feleségemmel rendszeresen ezen vitázom, hogy most akkor mit fizetünk az
áramban meg mit nem. Én mondtam, neki, hogy köbméter gázt és kész meg kilowattot.
Mindegy, úgysem értjük meg.

Ráadásul azt gondolom, hogy én is feltételezem, mint mások, hogy a szolgáltatók
például ezzel a kilojoule-számítással egészen jól el tudnak játszani is. Szomorúnak tartom azt,
hogy ugyanabban a pohárban ugyanazon a gáztűzhelyen mondjuk 10 évvel ezelőtt a víz
felforrt 2 perc alatt, most meg 10 perc alatt sem melegszik meg. Nem számlázási probléma, de
azt gondolom, a fogyasztóvédelemhez tartozik ez is. A minősége a szolgáltatásnak
katasztrofális, ezt nyugodtan merem mondani. Az egyik legnagyobb probléma, hogy ha én
meg akarom méretni a szolgáltatás minőségét, akkor két nappal hamarabb jeleznem kell a
szolgáltató felé. Hát könyörgöm, ha be akarom jelenteni, hogy meg akarom méretni a
minőséget, a gáz minőségét, nyilvánvaló, hogy amikor jönnek mérni, olyan minőségű lesz a
gáz, amilyennek lenni kell.

Tudom, hogy a szolgáltató azt fogja mondani, hogy nincs igazam, ők nagyon
fantasztikus szolgáltatást nyújtanak, tudok mondani egy példát. Az én településemre 1996-ban
vezettük be a földgázt. Akkor elmondták nekem, hogy milyen színűnek kell lenni a lángnak,
amikor az jól ég. Ma már olyan színű lángot nem látunk, és nem azért, mert rossz a
tűzhelyünk, azért mert sok levegőt vagy oxigént vagy nem tudom mit tartalmaz, de valamit
tartalmaz, amitől nem azon a gyönyörű szép lilás színen ég furcsa módon. Sajnos ezt
gázszerelők meg TIGÁZ-osok is megerősítik akkor, amikor négyszemközt beszélünk velük,
mert egyébként nem merik, mert nyilván nekik is munkahelyük van.

Aztán furcsa mód hírekből értesülünk róla, hogy az EMFESZ kétszer számláz ki egy
hónapot. Azt gondolom, ebben is kérnék valami tájékoztatást, hogy mi lesz, hogy lesz ez,
hogy teheti ezt meg a szolgáltató. Értem, hogy problémáik vannak, de azért kétszer
kiszámlázni a lakosnak kicsit furcsa.

Egy kicsit áttérnék a villamosenergia-szolgáltatásra. Mint önkormányzati embert
nagyon érint a közvilágítás. Ezelőtt tíz évvel egy akcióban lecseréltük a közvilágító
lámpáinkat modernre, mindenki megelégedett. Most bejött az új technológia, gondoltuk, hogy
letelt a 10 évünk, kifizettük a lámpát, ki fogjuk cserélni egy másikra, sőt, olyan szerencsések
vagyunk, nem is kell kicserélni a lámpatestet, csak az izzót LED-es izzóra lehet cserélni,
alkalmas rá a lámpatest. Kérem kiderül, hogy a szolgáltató közölte velünk, hogy mi nem a
lámpát fizettük ki, nem a lámpatest a miénk, hanem az ő fogyasztási kiesését fizettük 10 évig.
Na, ez a katasztrófa. Neki egyébként az lenne a kötelessége, hogy amikor megjelent a LED-es
technológia, akkor egyébként beruházzon és kicserélje ezeket a lámpatesteket, vagy ezekben
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az izzót kicserélje LED-esre, azt gondolom, minden településen. Hiszen neki az a kötelessége,
hogy nyújtson jobb szolgáltatást, csak nem érdeke, ez az igazság. Nem érdeke, igen. Azt
gondolom, hogy ebben sürgősen tennivalója van a minisztériumnak is, hogy a szolgáltatókat
igenis erre szorítsa, hogy ezeket a beruházásokat, ami szükséges, hajtsák végre és ne csak a
pénzt szedjék el a lakostól.

Még egyszer mondom, a számlánál nem azt kell nézni, mi van az első meg a második
oldalon, hanem egy oldalon kell ott lenni annak az információnak, amitől a lakos tudja, hogy
mit fizet. Nem tudom elképzelni azt, Spaller képviselőtársam jobban utánanézett, ha jól értem,
megerősített abban, hogy nem lehetetlen az, hogy kilowattórában és köbméterben számoljunk.
Lássa a lakos, hogy mit fogyasztott és ezért mit fizet, és ne magyarázzuk két oldalon
keresztül. Ezt szeretném elérni, remélem, hogy a hátralévő képviselői időm még elég lesz
arra, hogy elérjük, hogy visszatérjünk oda, hogy köbméter és kilowatt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Stílszerűen mondanám, hogy Boldog képviselő úr több ciklusra is szeretne
képviselő maradni. (Derültség.) Biztosan nem így van, már hogy ez a probléma ilyen hosszú
ideig fog tartani, de hát legyünk optimisták. Kettő hozzászólásnak adok lehetőséget, és
tényleg utána fogom kérni a szolgáltatók képviselőit, hogy jöjjenek majd az asztalhoz és
kapcsolódjanak be a beszélgetésbe. Először az EFTE-nek, azután pedig önnek fogom megadni
a szót. Tisztelettel kérem, hogy visszafogott rövidséggel, mert látom, hogy a türelem az már
fogyóban van.

FELMÉRY GUSZTÁV (Energiatudatos Fogyasztók Társadalmáért Egyesület):
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Felméry Gusztáv vagyok, az
Energiatudatos Fogyasztók Társadalmáért Egyesületnek vagyok az elnöke. A képviselő urak
felvetették, hogy legyen egyszerűbb a számla. Hoztam önöknek 1938-ból, elnök úrnál is ott
van ez. Hát nem látszik messziről, de hadd mutassam meg. Ez a számla akkora, mint ma egy
csekk, és nem azért, mert ilyen sárga, nyilván az időtől sárgult meg ennyire, de annyi
információ van rajta, mint ma egy csekken. Röviden elmondom, van rajta egy dátum, van
rajta egy fogyasztó állása előtte, állása utána, elfogyasztott kilowattóra, egységár, összeg.
Azzal nem irritálom önöket, hogy ez 3,15 aranypengő volt (Derültség.), végösszeg, aláírás,
ennyi. Mint egy csekk. Ennyi volt akkor egy számla.

Még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, amit itt képviselő urak is felvetettek.
Nemcsak hogy bonyolultak ezek a számlák, hanem irritálóak is. Felvetettek ilyen tételeket, de
én is hadd mondjak egy-kettőt. Fémipari szerkezetátalakítási támogatás, menetrend-
kiegyensúlyozási díj, elosztói veszteségdíj, ezek borzasztóan irritálják a hozzánk bejövő
fogyasztókat, akik nálunk jelentkeznek, vagy például biztonsági készletezési díj,
importkorrekciós tényező.

Az a tiszteletteljes kérésünk a fogyasztói oldalról, hogy ne csak egyszerűbbek legyenek
ezek a számlák, hanem ha ezek kötelező tételek, mondjuk EU-s előírások miatt, akkor
mondjuk – bár valószínűleg nem mindegyik ilyen tétel az -, akkor ezeket tüntessék fel a
honlapon. Egyébként fel is vannak tüntetve már, illetve mondjuk az ügyfélszolgálatukon, de
akit nem érdekel, vagy akit kifejezetten irritálnak ezek a tényezők, tételek, azoknak ne tegyük
be, mert csak kárt okozunk vele. Nem tudom látták-e, olvasták-e már, az interneten terjed egy
olyan email, hogy amilyen komplikált most egy energiaszámla, valószínűleg olyan lesz
hamarosan a kiflinek, a kenyérnek a számlája, ami majd tartalmazza a sikérilletéket, a
pocokirtási jutalékot és a többit. Ezek a mókás emailek mennek, és azt hiszem, hogy nincs rá
szükségünk.

Köszönöm szépen a lehetőséget.
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ELNÖK: Én köszönöm, és tessék parancsolni, ebben a körben az utolsó hozzászólónk
következik.

BALOGH SÁNDOR (Nyugdíjasok Országos Képviselete): Balogh Sándor vagyok a
NYOK, a Nyugdíjasok Országos Képviseleténél a Közgazdasági Bizottság tagja. Lelőttek az
előttem lévő hozzászólók (Derültség.), mert én ezt akartam, de én csak megerősítem, ha én
megkapom a végén. Mondjuk vezetem én 60 óta fillérre, hogy mit fogyasztok, és mint
tanácsadó, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadója, ilyennel hozzám fordulnak
meg nagyon sokkal, én azt mondom, hogy nem kell már alapvető ismeret, amit még
gazdaságmérnökin is tanultam, van állandó költség meg változó költség, van közvetlen
költség meg rezsi. Miért kell nekem mint egyedi magánszemélynek tudnom azt, hogy mennyi
volt a használati díj, a vezetékhasználat stb.? Tehát van egy kilowattóra. Én már Miskolcon –
11-12 éve kerültem ide – már általányt fizettem, tehát megmondtam, hogy ennyi legyen. Most
már itt is a havi 110 kilowattról 220-nál vagyok, de én ellenőrzöm minden hónapban, hogy
mire számítsak. Tehát van egy kilowattóra meg van egy végösszeg. Most abban, hogy mi van
az ÁFA-tól kezdve az ilyen egyéb közvetett költség, az szerintem a szolgáltatónak is nagy
probléma, hogy miért kell millió helyre bontani. Mennyi? 3 millió ház van, amire
számláznak? Nem kell, ott legyen meg, és igaz, hogy én nem mondom, hogy legyen árhivatal,
nem ártana, de ott helyben lehet a szolgáltatónál ellenőrizni a kilowattórát, hogy jön ki, miből
jön ki. De miért kell annak, például nekem tudni, hogy ez miből tevődik össze?

Ugyanez van a köbméternél. Annyi különbséggel, hogy a gáznál én most átmentem a
T-Home-hoz, mert kedvezményt ad, elvileg le is vonja minden hónapban, de nem a köbméter,
hanem a megajoule. Ha azt ellenőrzik, mert a régi számlázásnál ezelőtt 10 évvel az volt, hogy
ennyi a megajoule havonta, mindig ellenőrizték. Az a szolgáltató feladata meg az ellenőröké,
akik ellenőrzik, hogy hogy van ott képezve az ár. Nekem csak annyi, hogy a 220 kilowatt
vagy szintén a – most csak egy számot mondok – 160 köbméter gáz, és ott van alatta a forint.
Engem a pénzem a zsebemben érdekel, tehát ha én elosztom a forintot a kilowattal, annyi egy
kilowatt. Hiába van odaírva, hogy 22 forint 80 fillér a kilowatt, amikor nekem 83 forint lesz
vagy 100 forint. Akkor 100 forint, és akkor ne izéljünk, hogy csak 22 forint az. Ezt nem
tudom, hogy lehet, de szerintem meg lehetne csinálni, hogy a szolgáltatók igenis vállalják a
felelősséget a képzésért.

A másik, a banknál is hasonló. Elnézést, most elhangzott itt olyasmi is, hogy külföldön
van egyéb költség is. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke sajnos meghalt 2008-
ban, írt egy cikket a Kosárban, megmondta, hogy itt akart felvenni pénzt, nem annyi. Mennyi?
Ennyi. És külföldön gyakran járt az EU-ba, ott meg bement, kiváltotta, az annyi volt. Szóval
minek kell befektetés csekkre. Én azt mondom, a Kincstár csinálja még egyelőre jól, ott
nincsen se számlafizetési díj, se befizetés, se kifizetés, bármikor kiveheti az ember, a magyar
közönség. Az OTP mindegy, ennyit akartam mondani, annál is van probléma árképzésben.

Köszönöm.

ELNÖK: Én köszönöm szépen a kiegészítést, ezzel is talán még szélesebbre húztuk a
reagálási lehetőséget a szolgáltatók részéről. Most már tényleg őket kérem, hogy legyenek
kedvesek vagy egyenként, vagy valamelyiküket megbízva néhány reagálást megtenni, azt
követően kísérletet teszünk arra, hogy lezárjuk a mai ülésünket. Több jó tanácsot most nem
adnánk egy darabig önöknek. Azt azért hadd mondjam, és méltányosságból mondanám, hogy
azért ahhoz képest, amilyen korábban volt a számlakép, ahhoz képest azért van előrelépés.
Tehát az nem volna igazságos, ha nem mondanánk azt, hogy áttekinthetőség szempontjából is
van előrelépés, és vannak olyan elvárások, amik egyébként jogszabályi úton történnek meg,
tehát nem vélelmezzük azt, hogy minden esetben a szolgáltatók saját kútfőből akarnák
megoldani ezt a problémát, hogy mi minden szerepeljen egy számlán. Bizonyára ehhez
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kapnak kereteket a jogszabályok által. Úgyhogy mindezen átvezetéssel valamilyen
sorrendben, akár egyenként, akár megbízottként önöké a szó. Egy bemutatkozást kérek csak a
jegyzőkönyv kedvéért.

Reagálások az energiaszolgáltatók képviselői részéről

DR. BOROSS NORBERT (ELMŰ Nyrt.): Köszönöm szépen, Boros Norbert ELMŰ.
Nagyon köszönöm minden hozzászólónak amit elmondott, hiszen az áramszolgáltatás
117 éves múltra tekint vissza, ebből 115 évig sikerült egészen tűrhető számlákat előállítani,
bár sohasem tartoztak a kedvenc olvasmányok közé. Magyarul két éve történhetett valami,
ami odavezetett, hogy erről a témáról már többedszer kell beszélnünk. Sajnos akkor is ott
ültem már, meg azelőtt tíz évvel is, mi történt akkor.

Az EU-irányelveket a törvényalkotó átvitte a magyar jogalkotásba, és olyan számla
született meg, ami a korábbi egy tétel helyett 12 tételt tartalmazott. Ez a 12 tétel nagyon
izgalmas biztos annak, aki szakértő, esténként lehet olvasgatni. Az alapvető probléma
azonban mindaz, amit önök, illetve a kollégák, kolláganők elmondtak, de van még más is,
hogy ezeknek a tételeknek, számláknak a kinyomtatása milliárdos informatikai fejlesztéseket
hoz magával, ez nyilván belekerül az árba. A panaszok 30 százaléka az áramszolgáltatásban
arról szól, hogy a számlákat egyszerűen nem értik az emberek. Volt nekem egy vitám az
egyik jogalkotóval. Ő azt mondta, hogy a probléma a magyarázatban van, magyarázzuk el,
hogy mi az a menetrend-kiegyensúlyozási díj. Bevallom őszintén, villamosmérnökként nem
igazán tudom ezt megtenni. Akkor ez a kolléga, aki a jogalkotásból jött azt mondta, hogy ezt
nem értem. Azt kell mondani a fogyasztónak, hogy tetszik venni a napi fogyasztási
profilgörbét, azt ki tetszik vonni a tényleges, átlagos statisztikai fogyasztásból, 0-tól 24-ig ki
tetszik integrálni, el tetszik osztani a periódusidővel és meg tetszik szorozni az átlagárral,
máris megvan. Aztán idézem, mit nem lehet ezen érteni.

Az a kérdés, hogy kell-e érteni, mi azt gondoljuk, hogy nem kell, és ami különösen
szomorú, amit Spaller képviselő úr említett, hogy nem nagyon szabad magyarul írni a
számlákon, pedig egészen jól beszéljük ezt a nyelvet ebben a teremben. Mi azt kérnénk a
jogalkotótól, hogy térhessünk vissza, nagyon szépen kérjük, egy olyan állapothoz, ami talán
jó a fogyasztóknak és jó nekünk is, mert nem kell bonyolult számlákat írni, mindenképpen
csökkenteni a reklamációk számát. Mit jelentene ez a gyakorlatban? Erre elég sok különböző

hozzászólást tettünk, szerintünk ugyanis három tényezőre van szükség. Az egyik, nem is
tudom, valamelyikük említette, ki kell írni azokat a tényezőket, amin változtatni tud a
fogyasztó. Ez alapvetően az energiadíj, lehet más kereskedőt választani.

A mai nagyon bonyolult villanyszámlákon rengeteg tétel foglalkozik az amúgy is
hatósági áras hatósági tarifákkal, ezekkel nem nagyon lehet mit csinálni, ezek hatósági áras
termékek. Van belőlük 5-6, nem hiszem, hogy valakit is érdekelne, túlságosan sok értelme a
feltüntetésüknek nincs. Ezeket össze lehetne vonni egy kategóriába, és a harmadik kategória,
ami talán szintén fontos, a különböző egyéb járulékok, adók és olyan tételek, amiket nem
szokott érteni az ügyfél, szénipari szerkezetátalakítási hozzájárulás. Rendszeres telefonálás,
idős hölgy, én nem fűtök szénnel, miért kell nekem ilyet fizetni?

Száz szónak is egy a vége, én nagyon boldog lennék, hogy ha képviselő úrnak
második-harmadik ciklusára legalább is sikerülne ezzel valamit tennünk, merthogy már elég
hosszú idő óta küzdünk. Azt gondoljuk talán, hogy épp az európai uniós ajánlás, csak nem
biztos, hogy szó szerint kell átvennünk, a szavakat pedig biztosan nem. A villanyszolgáltatók
részéről azt javasoljuk, hogy igenis egyszerűsítsünk, ha lehetséges, és ha egy mód van rá,
akkor magyar nyelvű feliratokat használjunk. Eddig az volt a válasz mindig, hogy nem szabad
eltérni a jogszabály terminus technicusaitól. Nyilván nagyon fontos, ha valaki
alkotmányjogász, de valóban van 5 millió nem alkotmányjogász fogyasztó is, az ő érdekeiket
talán figyelembe kellene venni. Azt hiszem ennyit talán a villanyról, köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm a szemléletformáló felvezetést, láttam, az eltöltött idő egy kicsit
az érzelmi állapotot is felspanolta, de hát szándékosan volt, hogy élvezzék önök is ezt a remek
összejövetelt. (Derültség.) Tovább is adom a szót. (Jelzésre:) Bocsánatot kérek, alelnök úr
hadd szúrjon be ide egy kérdést, mert szerintem speciálisan ideillik, és utána adom tovább a
szót.

SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy rövid kérdés, egyetértünk,
hogy a költségeket ne tüntessük föl. Mi a teljesítménydíj és mi legyen a sorsa? Ez főleg a
gáznál érdekes, mert a villanyáramot nem tudjuk igazából tárolni, de a gázt tudjuk tárolni. Mi
a teljesítménydíj, mit fedez és maradjon-e a számlában? Köszönöm.

ELNÖK: Már tovább is adtuk a szót a gázszolgáltatóknak.

IVÁNCSICS SÁNDOR (GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.): Köszönöm.
Köszöntök mindenkit, Iváncsics Sándor vagyok a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-től.
Maximálisan támogatom az előttem elhangzó hozzászólásokat, hogy valóban a gázipar is azt
szeretné, ha ez a számla egyszerűbb lenne és mindenki számára érthető. Ez a cél pozitív és ezt
üdvözöljük.

Azt szeretném kihangsúlyozni, itt konkrétan visszautalva az előttem elhangzó
észrevételekre, hogy a számla az mindig az adott jogszabályi környezetet tükrözi. Miért is
olyan bonyolult ez a gázszámla, egy kicsit azért lássuk. Mi energiaszolgáltatók vagyunk, de
valljuk be, azért a mai energiaszolgáltatásról szóló számlában keverednek a szociális elemek,
illetve egyéb elemek.

Onnan kell elindulnunk, hogy a pénzügyi-számvitel jogszabályok előírják, hogy a
számla milyen tételből épül fel. Sajnos nem arról szól a történet, hogy egy önköltségi alapon
kifejtem, hogy annak a gáznak, annak a molekulának mennyi a költsége, hanem ez különböző

díjtételeket tartalmaz ez a számla. Onnan indul az egész, hogy magában mint
energiaszolgáltató mi gázt szeretnénk számlázni, és azért számlázzuk megajoule-ban, mert
előtte köbméter volt, akkor a fogyasztóvédelemnek az volt a hozzászólása, hogy ez nem fair
az ügyfeleknek, mivel a gáz fűtőértéke, energiatartalma eltér, ezért át kell térni az
energiatartalomra, és ezt egy 99-es kormányrendelet előírta a szolgáltatóknak. A szolgáltatók
innentől kezdve áttértek a kormányrendelet alapján a megajoule-ra.

Utána jött a brüsszeli üzenet, hogy szét kell szedni a szolgáltatókat elosztási
tevékenységre meg kereskedőre. Innentől kezdve drágítaná a tarifát, ha két társaság külön
számlát állítana ki, ezért a kereskedő kiszámlázza az elosztási díjakat is. Ez megint csak
közvetített szolgáltatás, ráíratják velük a számlára, hogy mi az alapdíj, és hogy a számla
közvetített szolgáltatást tartalmaz. A következő tétel, ami megint bonyolítja a számlát, mert
szét kellett választani.

2007-ben a kormány bevezette a szociális gázártámogatást, akkor előírták, hogy a
szociális gázártámogatást fel kell tüntetni a számlán. Utána a földgáz nagykereskedők és az
állam vitája alapján a bevételi hiányt rendezni kellett, akkor megjelent a számlán az
importkorrekciós tényező. Ehhez a kiskereskedőnek semmi köze nem volt, mégis neki kell
beszedni a számlán, tehát ez már a negyedik elem, amihez semmi köze, de mégis fel kell
tüntetni.

Az importkorrekciós tényező után most idén januárban megjelent a kétsávos árrendelet,
akkor fel kellett tüntetni, hogy ezt innentől kezdve két sáv, mert ez a pénzügyi-számviteli
szabályok előírják, hogy az egységárat is fel kell tüntetni, tehát már az ötödik elem, amit
szintén jogkövető magatartással végrehajtunk, és majd még megfűszerezi az, hogy ennek a
tarifának van egy családi kedvezmény eleme, tehát az lesz a hatodik ilyen tétel.
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Ezért mondom azt, hogy maga a számla a ránk szabott jogszabályi környezetet tükrözi,
és ezért ezeket a tételeket, hogy mi a számla alapja, nekünk a mai hatályos jogszabályok
alapján fel kell tüntetni. Olyan elnevezéssel kell feltüntetni, amit szintén a jogszabályi erő,
mert valóban igaz az, hogy a hétköznapi ember azt mondja, hogy fogyasztási időszak, de az
ártörvény azt mondja, hogy elszámolási időszak, a vhr szintén azt mondja, az árrendelet is ezt
írja, innentől kezdve nekem ez a megnevezése, hogy én mit számlázok. Tehát itt ezen valóban
el kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne az ügyfél számára ezt egyszerűsíteni, illetve
érthetőbbé tenni szóhasználat szempontjából is. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a
jogszabály-alkotóknak a felelőssége, hogy hogyan lehetne ezt valamilyen módon úgy
egyszerűsíteni, hogy érthető is legyen, de ugyanakkor eleget tegyen a jogszabályoknak.

Az NFH felvetésére annyit szeretnék, hogy két dolgot említett. Az egyik a diktálási
időszak volt, a másik pedig az óraállás feltüntetése. A mi gyakorlatunk szerint a diktálási
időszakot minden számlán feltüntetjük a számla első oldalán. A gyakorlat az, hogy az
ügyfelek nem nézik meg. Egész egyszerűen megkérdezi a telefonban, hogy mikor kell
diktálnom. Ilyenkor mindig az a válasz, hogy legyen szíves megnézni a számla első oldalát,
ott van. Az energiatudatos fogyasztó, igenis fontos, hogy ez az ő érdeke, hogy akkor diktáljon,
és úgy diktáljon, és ez minden számlán ott van.

Az óraállás feltüntetését két dolog miatt nem támogatnánk. Azt mindig
kihangsúlyozzuk, hogy a részszámla az egy fizetési megállapodás az ügyféllel. Az ügyfelek
nagy többsége kiegyenlített fizetési módon egyenlíti ki a számláit, hogy az éves költségét
elosztja 12 egyenlő részre. Tehát a részszámla az egy fizetési megállapodás, annak semmi
köze a valós fogyasztáshoz, és csak újabb reklamációs panaszáradat lenne akkor, ha
elkezdené összehasonlítani, hogy az ő kiegyenlített számlázása hol tart a fogyasztásához. Pont
azért érte a kiegyenlített számlázást, mert nem akar télen sokat fizetni, nyáron meg kicsit,
hanem egyenlően szétosztotta a terheket 12 egyenlő részre. Teljesen természetes, hogy az az
óraállás nem passzol a való fogyasztással. Még egyszer szeretném jelezni, a részszámla egy
fizetési megállapodás.

A második dolog pedig az, hogy mögöttem műszaki tevékenység zajlik, és
rendszeresen az elosztótársaságok lecserélik a mérőt. Több százezer mérőt cserélnek le. Ha
most megint elkezdjük feltüntetni a számlán, hogy lecserélték a mérőt, a régi mérő ezzel zárt,
az új mérő meg ezzel nyitott, akkor megint új sorok jelennek meg a számlán, hogy akkor
honnan kell kumulálni ezt a mennyiséget. Ezért a gyakorlatban jelenleg is szerepel, hogy az
adott számlán hány köbméter van, és honnan indult. Azt szeretném kérni, hogy ebbe az
irányba gondolkodjunk, hogy ismételten csak reklamációhoz vezet, ha elfogadjuk ezt a
javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Adom tovább a szót, ha kívánnak élni vele, tessék
parancsolni.

MÉSZÁROS GÁBORNÉ (TIGÁZ): Igen, köszönöm szépen, Mészáros Gáborné
vagyok, a TIGÁZ-tól érkeztem és nem számlázási vezető vagyok, hanem a panaszirodának a
vezetője. Mivel az októberi megbeszélésen is volt már szerencsém itt lenni, elmondanám,
hogy egy kicsit most dé já vu érzésem van, mert akkor ugyanezekről a dolgokról beszéltünk,
és én a számlaképről már azt gondolom, nem mondanék további részleteket, mert a kollegám
elég részletesen elmondta. Meg kell, hogy mondjam önöknek, nagyon szerettem volna
önöknek arról beszámolni, hogy a 31-es rendelet bevezetésével és gyakorlatilag annak való
megfeleléssel, mert azt gondolom, hogy minden szolgáltató bevezette az abban előírtakat a
számlaképei elkészítésénél. Szeretnék arról beszámolni, hogy ezzel a számlával kapcsolatos
panaszok száma, bejelentések száma vagy információkérések száma csökken, de ez most
egyrészt tapasztalatok híján, másrészt pedig a gyakorlati életből nem igazán tudom
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megerősíteni. Ugyanazokkal a kérdésekkel fordulnak hozzánk a fogyasztók. Ahogy Spaller úr
már elmondta, a kisméretű és apró betűvel írott számlamagyarázatok, nálunk körülbelül
Népszabadság méretű ez a számlamagyarázat. Az túl nagy méretű, igaz, hogy nem kicsi a
betű rajta, de áttekinthetetlen a méreténél fogva, miért nem kisebb méretben csináljuk, tehát
más jellegű kérdésekkel, de ugyanúgy hozzánk fordulnak a fogyasztók.

Csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, hogy valóban a számlaegyszerűsítésre
szükség lenne. Abban is csatlakozom Sanyihoz, hogy a diktálási időpont nálunk is a számla
első oldalán van. Talán néhány fogyasztó abbéli örömének már kifejezést adott, hogy
kivastagítva szerepel a mérő gyári száma és az ügyfélazonosító, tehát egy kicsit jobban látja,
de ezen túlmenően sajnos még nagyon pozitív tapasztalatokról nem tudok beszámolni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én köszönöm, és öné a szó, ha kíván élni vele. Nagyon sajátos helyzetben
vagyunk, és az előbb említett megszólaló, Mészáros Gáborné említette, hogy dé já vu érzése
van, egy picit nekünk magunknak is. Látom azt, és ezt nem elrettentésül mondom önöknek,
hogy ezt a témát vissza kell hoznunk, pláne hogy az NFH jelezte, hogy szeptemberre lesz
készen egy olyan átfogó elemzéssel tapasztalatokat kimutató tanulmánnyal, ami az új
jogszabály bevezetését követő tapasztalatokat rögzíti. Hogy ennek mi lesz a formája, nem
tudom, igyekszünk majd ennél kíméletesebben egy kicsit ezt a dolgot intézni.

Itt az a helyzet, hogy mi önöknek elmondjuk a problémát, önök elmondják, hogy
velünk egyetértenek, majd azt látom, hogy a nagy egyetértést követően nagyon minimális
előrelépések vannak, merthogy nehéz kitörni ebből a csapdahelyzetből. Ennek az egyik alapja
ennek az, hogy az európai uniós irányelvek magyarországi alkalmazása egy csomó olyan
feltételt állít, aminek egyébként meg akarnak felelni önök is, meg másik oldalon a hatóságok
is, ez aztán a szükségesnél jobban bonyolultabbá teszi ezt az egész helyzetet. Nyilvánvaló, itt
önök mondtak néhány olyan érvet, aminek talán a figyelembevételével lehet nekünk
kezdeményezést tenni, amely csak egy irányba mutathat, hogy még egyszerűsíteni a meglévő
számlaképet, még egyszerűbbé tenni a számlázás rendjét. Ebben itt az előbb, ha jól
emlékszem, talán még Boross Norbert úr említett néhány tényezőt, de itt a képviselő kollegák
is felvetették.

Összegzésként, és nem tudom, hogy az NFH képviselői akarnak-e még szólni. (Nemet
intenek.) Nem erőltetem, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Egy, hogy erre a kérdésre
valamilyen formában vissza fogunk térni.

Kettő, ma nem önöket akartuk, nem a számlát kibocsátó szolgáltatókat akartuk
pellengérre állítani, ez talán kiderült. Önöknek mondtuk a dolgot, de nyilvánvaló, ennél
összetettebbnek látjuk a problémát. Nem abban véltük a problémát megtalálni, hogy önök
ilyen bonyolult számlát akarnak kibocsátani, hanem abban, hogy ennek a feltételrendszernek
az alakítása révén kerülnek önök olyan helyzetbe, hogy ilyen bonyolult számlakép van.
Abban van nekünk akkor feladatunk, hogy hogy lehet segíteni abban, hogy ez egyszerűbb
legyen. Nyilvánvalóan ezt nem itt a jogalkotás oldalán fogjuk önmagában megoldani, de
biztos vagyok benne, hogy ilyen ajánlást fogunk tenni.

Van néhány egyéb, nem a számlára vonatkozó, hanem az együttműködésre vonatkozó
megjegyzés. Csak visszautalok rá, mert szóba került, ez a kommunikációnak és az
információnak az erősítése a fogyasztó és a szolgáltató, és a szolgáltatók egymás közti
viszonyrendszerében. Belátom azt, hogy van még előrelépési lehetőség.

A MESZ-nek az ajánlásként eljuttatott anyagát mi kísérőlevéllel egyetemben a
tárcának tovább fogjuk küldeni megfontolásra. Nyilvánvaló, ez az, amit tudunk vállalni, és
valahol az egésznek a lényegét kellene megragadni. Mégiscsak annak is legyen szerepe, hogy
egy tudatosabb fogyasztói magatartással tud energiatakarékosabb módon felhasználóként
ebben a folyamatban szerepet vállalni. Mi szerettünk volna erről is egy kicsit többet beszélni,
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ez itt most nem nagyon tudott felszínre kerülni. Nyilvánvalóan ez is megér egy önálló
beszélgetést.

Hölgyeim és Uraim! Megértem az önök érzelmi állapotát, hogy már megint
számonkérünk önöktől olyan dolgokat, amiről úgy érzik, hogy nem egy személyben önöknek
kell címezni, de mégis csak azt kell hogy mondjam, hogy ha erősítik azt az együttműködést,
ami a fogyasztó és a szolgáltató között van és ez harmonikusabb, talán kevesebb ilyen típusú
kérdésfelvetésnek lesz helye. Csomó olyan dolgot felvetettek itt a kollegák, konkrét ügyeket,
aminek pedig a jegyzőkönyvből való kivételét követően fogjuk kérni az érintetteket, hogy
gondolják végig. Ez igaz a kormányzati szereplőkre, igaz a hatóságra, némiképp igaz önökre
is. Megnézzük, hogy mi az, amit ebből úgy tudunk hasznosítani, hogy önöknek akár
eljuttatva, hogy ezeket gondolják végig.

Nagyon bonyolultabb összefoglalót nem tudok most itt tenni, de úgy látom, kapok
ehhez egy kis segítséget, már csak azért is, merthogy látjuk azt, hogy ezt a témát akárhányszor
napirendre tűzzük, ezt a helyzetet biztos le fogjuk tudni gyártani többször is. Most az kéne,
hogy az előrelépésnek a dolgát tegyük meg. Valószínűleg őszre lesz már egy átfogó
tapasztalás, addigra talán mi is tudunk néhány olyan javaslatot megtenni, ami kicsit ezt a
helyzetet oldja, és ezt megígérem önöknek, hogy így számon kérő, pellengérre ültető módon
nem fogjuk önöket hívni. Ha hívjuk, akkor mindenképpen egy konzultatív megoldást
keresünk. (Jelzésre:) Utolsó megszólalóként tessék parancsolni, és akkor ezzel lezárom ennek
a napirendnek a megtárgyalását.

SZINVAI ÁRPÁD (Fővárosi Gázművek Rt.): Ha szabad, akkor köszönöm szépen a
szót. Szinvai Árpád vagyok a Fővárosi Gázművektől, és igazából az utolsó mondatokra
reflektálnék két mondat erejéig az együttműködésre.

Egyrészről van egy Magyar Gázipari Egyesülés, ahol eleve a gázszolgáltatók, illetve a
Magyar Gázipari Egyesülés tagvállalatai időről időre próbálnak konzultációkat folytatni
annak érdekében, hogy lehetőleg egységesen alkalmazzuk a jogszabályokat, és ezt az
egységet a számlán is igyekszünk megjeleníttetni. Ez volt akkor is, amikor a sávos árképzés
most bevezetésre került, és úgy gondolom, hogy egy országos konzultáció vezetett odáig,
hogy viszonylag rövid időn belül egy ilyen komoly változtatást sikerült a gázszolgáltatóknak
végrehajtania és ezt a számlákon is leképeznie.

A másik, ami szintén egy kicsit vissza is mutat meg előre is mutat talán, hogy korábban
is, például a számlaképre vonatkozó rendeletalkotás időszakában is, valóban voltak
konzultációk. Voltak olyan megbeszélések, ahol az érdekeltek, a fogyasztóvédelem, a
szolgáltatók, az adott minisztérium szakemberei részt tudtak venni, és akár egy tervezetnek,
akár egy tervezet előkészítésének a munkájában érdemben tudtak munkálkodni, és ezért tudott
adott esetben egy olyan rendelet kialakulni, ami mindhárom oldalnak, ha ne adj’ Isten, teljes
mértékben, de bizonyos kompromisszumok árán rendeletté tudott formálódni.

Én csak annyit tudnék esetleg javasolni, hogy akár a Magyar Gázipari Egyesülésen
keresztül, akár bármilyen más módon próbáljunk valóban konzultálni és valahogy
együttműködni. Tényleg ahogy itt elmondták a kollegáim is, sok esetben a jelenleg meglévő
jogszabályok azok, amik minket bizonyos tekintetben kötnek és korlátoznak, és
számlabonyolítóvá tesznek bennünket, holott nem mi vagyunk azok, akik ezt, inkább a
megjelenítői vagyunk annak, amit egyébként jogszabály mond, illetve képez le.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a reagálást, talán az én felvezetésemből is érezhető volt, hogy
ebben én méltányosan próbáltam. (Jelzésre:) Még egy fél mondat, na csak alakul ez.
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IVÁNCSICS SÁNDOR (GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.): Visszacsatolnék az
együttműködésre, folytatva a főgázos kollégának, Árpádnak a szavait, hogy a szolgáltatók
sokszor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hogy ha nem aktív, és nem időben van az
együttműködés az önkormányzattal, és ez fogyasztóvédelmi panaszokhoz vezet.

Amikor megjelent az importkorrekciós tényező, akkor a Pénzügyminisztérium három
hétig gondolkodott azon, hogy ez most ÁFA-s vagy ÁFA-mentes tétel. Ez azt jelenti, hogy a
szolgáltatók júliusban egy hónapig nem tudtak számlázni. Nyilván az lett az egyenes
következménye, hogy amikor beindult a számlázás, akkor két számlát küldtek ki az ügyfelek,
tehát mindenki elégedetlen volt.

Na most, az ilyen esetek elkerülése érdekében azt szeretnénk kérni, hogy ha itt ez a
fórum továbbvinné a kérésünket, hogy időben kezdődjön ez a konzultáció, mert például ma
azt tudjuk, és ezt minden média elmondta, hogy április 30-ával véget ér a szociális
gázártámogatás, és szeptember 1-től lesz egy új rendszer. De hogy ez az új rendszer mi lesz és
hogyan, és a szolgáltatóknak milyen feladatot jelent, az ügyfeleknek és a közreműködő
partnereknek, mert azt tudjuk szintén, hogy a lakásfenntartási támogatással össze lesz vonva.
Valószínű, az önkormányzatoknak is lesz ebben feladata, tehát kicsit proaktív módon, ha el
akarjuk kerülni a fogyasztóvédelmi panaszokat, akkor azt szeretném kérni, hogy időben
kezdődjön el ez a kommunikáció az érintett partnerekkel, tehát a jogszabály-alkotók, az
önkormányzatok és a szolgáltató bevonásával. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi itt közben már munkaformákon is gondolkodtunk.
Köszönöm szépen a reagálásokat, ajánlásként van olyan, amit meg fogunk tenni akár a
kormányzat számára is az ilyen típusú egyeztetésben, és a bizottságon belül a most a vitában
is részt vevő bizottsági tagjaink részvételével fogunk ebben az ügyben egyfajta gesztorálást,
egyfajta támogató magatartást megjeleníteni.

Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek bennünket, és ezzel ennek a napirendnek a
tárgyalását is lezárom.

A Fogyasztóvédelmi bizottság 2011. tavaszi ülésszakra vonatkozó munkatervének
megvitatása és elfogadása

Amíg önök elmennek, addig én az utolsó napirend keretében mondom, hogy
egyetlenegy teendőnk van, hogy az őszi munkatervünknek a megvitatása, bocsánat, tavaszi.
Szemüvegben sem látszik már, tehát a tavaszi munkatervünknek a megvitatása és elfogadása
történjen meg. Az őszi az úgy keveredett ide, hogy már most látszik, hogy van több olyan
téma, ami nem fog beleférni a tavaszi szervezésünkbe, és látens módon már az őszi
programunkat is tervezzük azzal, hogy például ezt a napirendet, amit most beszéltünk, azt
ősszel is vissza fogjuk hozni, a formáját majd megtaláljuk.

Az a kérésem, hogy megismerve a munkatervet, ami egyébként a frakcióktól beérkezett
javaslatok alapján formálódott, a Fidesz-frakció több javaslata napirend formájában bekerült,
ami nem, az csak azért, hogy az őszi teendőinket gazdagítsa. Olyan nem volt, amire a
bizottság elnöke nem tekintett volna abszolút befogadóan, úgyhogy ennek a
figyelembevételével szeretném megkérdezni, hogy ebben a pillanatban észrevétele a
munkatervhez? (Nincs jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor én szeretném megkérdezni, hogy
dönthetünk-e a munkaterv elfogadásáról? Jelenlévő bizottsági tagok részvételével kérem
akkor, hogy aki egyetért a munkatervvel, kérem, szépen, szavazatával erősítse meg.
(Szavazás.) Tisztelettel köszönöm. 13 igen, határozatképességünk megvan, elfogadtuk a
munkatervünket.

Nincs akadálya, hogy a következő üléseinket is megszervezzük, minden egyebet pedig
majd megbeszélünk a következő bizottsági ülésen. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak ezt
a hihetetlenül aktív hozzáállást a mai ülésen, és szerintem két nehéz témáról beszéltünk, és



- 32 -

abból látszik az, hogy ez az utóbbi igényli azt, hogy ősszel visszahozzuk még valamilyen
formában és meg is fogjuk ezt tenni.

Tisztelettel köszönöm a részvételt és jó munkát kívánok a hétre mindenkinek, ezzel a
bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


