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módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, képviselő asszonyokat, 
képviselő urakat. Úgy látom, a bizottságunk a parlamenti bizottságok közül egy olyan 
bizottság, amely szakmapolitikai szempontból mintegy az összes frakció tagjainál egyfajta 
kinevelő intézményként is dolgozik, merthogy a kormánypárti frakcióban új bizottsági tagunk 
van. A bizottság tagjai között örömmel köszöntöm László Tamás képviselő urat, és 
szomorúak vagyunk, hogy Selmeczi Gabriella képviselő asszony elhagyta a bizottságot, de a 
kormánypárti frakció sora így töretlenül megvan, a bizottságban részt vevő képviselő urat 
kérem, hogy aktív tagja legyen a bizottságunknak, és amennyiben valamelyik albizottság 
munkájába be kíván kapcsolódni majd akár az ellenőrző, akár az élelmiszer-biztonsági vagy a 
fogyasztói panaszok kezelését áttekintő albizottságba, a későbbiek során van erre mód. 
Üdvözlöm a bizottságban. 

Az első döntésünk, tisztelt bizottság a napirend elfogadására vonatkozik. Az eredetileg 
kiküldött napirendről fogunk dönteni, de mielőtt ezt megtenném, szeretném a jegyzőkönyv 
számára rögzíteni, hogy a bizottság határozatképes, a kormánypárti frakciók, az ellenzéki 
frakciók is magukat képviseltetve az érdemi munkához hozzá tudnak járulni. A napirend 
elfogadása pedig magában foglalja az eredetileg kiküldött napirend ismertetését, ez szerint az 
első napirendi pont keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, a T/6467. számú előterjesztés általános vitára való alkalmasságát 
fogjuk megvitatni. Itt a bizottság első helyen kiemelt bizottságként gyakorlatilag előkészíti 
ennek a törvényjavaslatnak a parlamenti tárgyalását is. A második napirendi pont a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
T/6390. számú törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Úgy vélem, nem lesz bonyolult feladatunk, mert egy darab olyan 
módosító indítvány van, amiről majd állást kell foglalnunk, és abban a döntést meghozni. A 
harmadik napirendi pont az egyebek. 

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a mai napirenddel, kérem, hogy 
szavazatukkal erősítsék meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai napirendet, nincs akadálya annak, hogy az első napirendi pont tárgyalásával 
hozzákezdjünk a tartalmi munkánkhoz. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló T/6467. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

A napirendi pont keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény 
módosítását fogjuk megtárgyalni, első helyen kiemelt bizottságként. Szeretném a bizottságot 
tájékoztatni, hogy az elmúlt héten mintegy előkészítésként – összhangban a bizottság új 
ügyrendjével – felkértem a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek képviselőit, 
hogy a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményüket írásban is juttassák el a bizottsághoz, 
hogy a bizottság tagjai fel tudjanak készülni a mai ülésre. Ez szerint véleményt küldött a 
Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége – ezeket e-mailen is eljuttattuk a bizottság tagjai számára –, és a mai 
napon nyomtatva átadtuk a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete, valamint a Teszt és Piac 
Fogyasztóvédelmi Egyesület írásbeli hozzászólását. Kérem a bizottság tagjait, hogy a 
felkészülés során érdemben használják ezeket a civil véleményeket is.  
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A kormány képviseletében örömmel köszöntöm Zsarnóci Csaba helyettes 
államtitkárurat, azért is külön, mert úgy tudom, hogy a fogyasztóvédelem is államtitkár úr 
feladatkörébe vagy témakörébe tartozik. Azt kérem, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését a 
módosításhoz, azt követően meg fogom nyitni a bizottságban a vitát, és a bizottsági tagok 
hozzászólásával fogjuk ezt a vitát folytatni.  

Államtitkár úr, öné a szó, kérem, hogy a szóbeli kiegészítést tegye meg.  

Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, és üdvözlök mindenkit természetesen.  

Néhány szóban elmondanám, mit is tartalmaz ez a kormány által előterjesztett javaslat. 
2008-ban átfogó módosításra került sor a fogyasztóvédelmi törvény tekintetében, és 
tulajdonképpen ez a javaslat, ami most az Országgyűlés asztalára került, egy olyan javaslat, 
hogy mivel a 2008-as módosítások gyakorlati alkalmazásakor szembesültek az alkalmazók 
bizonyos problémákkal, ezeket a szabályokat igazítja ki, a gyakorlati élethez közelebb viszi ez 
a törvényjavaslat. Természetesen, mint minden kormány-előterjesztést, ezt is egy széles körű 
egyeztetés előzte meg, amiben a civil szervezetek véleményét is kikértük már mi is, és 
maximálisan figyelembe is vettük a törvényjavaslat előkészítésénél. 

Néhány pontban elmondanám, hogy melyek azok a főbb pontok, ahol a javaslat 
változtatna a hatályos szabályozáson. Változnak a panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatok 
működésére vonatkozó szabályok, a törvényjavaslat ezen túlmenően szabályozná a 
jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit, amely eddig gyakorlatilag egy joghézag volt, ilyen 
tekintetben a jogbiztonságot igyekszik megteremteni a törvényjavaslat. A panaszok 
megválaszolása tekintetében a vállalkozásoknak érdemben lenne kötelező válaszolni, és nem 
halaszthatnák el ezt a válaszadást mindenféle okra hivatkozva. Az ügyfélszolgálatok nyitva 
tartása rugalmasabban igazodhatna a vállalkozások igényeihez, a békéltető testületi eljárásban 
a gyakorlatban felmerült egy olyan probléma, hogy a testületi iratok kézbesítése kapcsán nem 
lehetett ezeket kézbesíteni, az meghiúsult, és ezért most egy kézbesítési vélelem kerülne 
megállapításra. Szintén a békéltető testületek kapcsán kiterjesztené a javaslat a békéltető 
testületek jogkörét olyan tekintetben, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a fogyasztóknak 
tanácsot is adnának ezek a békéltető testületek.  

Egy olyan célt is megfogalmaz a javaslat, hogy a békéltető testületek tagsága újuljon 
meg, és lehetőleg a fiatal szakemberek nevelésében is vegyen részt, ezért egy létszámkorlát 
kerülne bevezetésre a nyugdíjkorhatárt már betöltött tagok esetére.  

A közérdekű kereset intézményét is újraszabályozná, a közérdekű igényérvényesítésre 
új szabályokat hozna be, amelyek tulajdonképpen összhangban vannak mind a GVH, mint a 
PSZÁF szektorális szabályaival.  

A hatósági eljárásban talán két új elemet említenék meg, fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá válna a hatóság határozata, amennyiben fiatalkorúak védelme indokolja, 
illetve amennyiben kereskedelmi kommunikáció vagy internetes honlap az, ami a határozat 
tárgyát képezi. Illetve a kis- és középvállalkozások esetében alacsonyabb bírságmaximum 
kerülne megállapításra. 

Úgy gondolom, ezek a módosítások mind olyanok, amelyeket a gyakorlati élet szült, 
és remélem, hogy az Országgyűlés is egyet fog érteni a kormány javaslatával.  

Nagyon szépen köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr felvezetését. Megnyitom a bizottsági vitát. 

A bizottsági vitában először a bizottsági tagok kérdése és véleménye hangozhat el. 
Amennyiben van olyan civil szakértő, aki hozzá kíván szólni, azt a bizottság döntése alapján 
tudja megtenni három percben, de erről külön fogunk állást foglalni. Ezért szeretném kérni 
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először a frakciókat, hogy jelezzék hozzászólási igényüket. (Jelzésre.) Igen, vettem: alelnök 
úr, Ertsey Katalin képviselő asszony, és így, felváltva fogunk – kormánypárt, ellenzék –, és az 
elnök maga is szeretne hozzászólni, de először alelnök úré a szó.  

Kérdések, hozzászólások 

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Itt van előttünk végre az a törvényjavaslat, amelyet már többször kérdeztünk, 
hogy mikorra lesz kész, mikor nyújtja be a kormány, és a mai bizottsági ülésen arról kell 
döntenünk, hogy ezt a törvényjavaslatot általános vitára való alkalmasnak tartjuk-e vagy nem, 
és én ehhez is tartanám magam, ha megengedik. Nem szeretném az általános vitáját 
lefolytatni ennek a törvényjavaslatnak most a bizottsági ülésen, csak néhány gondolatot 
szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy a mai napirenden szerepel egy régóta húzódó, 
már a bizottsági ülésen is többször szóba került, és egy társadalmi egyeztetésen, konzultáción 
átesett törvényjavaslat van az Országgyűlés, illetve most a bizottság asztalán. Ha az emlékeim 
nem csalnak, ebbe a konzultációba még mi is – tehát maga a fogyasztóvédelmi bizottság is – 
belekapcsolódtunk.  

Végigolvastam a hozzánk érkezett civil szervezeti véleményeket, amelyeket ezúton is 
tisztelettel köszönök. Talán mindegyik civil szervezet üdvözli ezt a törvényjavaslatot, és 
azokkal a módosításokkal, amelyek benne vannak, nagyrészt egyetért, és teljesen természetes 
módon van néhány – mondhatjuk azt, hogy majd az elkövetkezendő hetekben lesz jó néhány – 
olyan módosító javaslat, amely ezt a törvényjavaslatot nagy valószínűséggel jobbá szeretné 
tenni.  

Egyetlen dolog biztosan elmondható róla, hogy ez egy életszerűbb fogyasztóvédelmi 
törvényt fog eredményezni, mint amilyen most volt. Arra nem volt időm a hétvégén, hogy a 
bizottság eddigi jegyzőkönyveit végigolvassam, de így első végiggondolásra is több olyan 
javaslat van az előttünk lévő törvénytervezetben, amiről szó esett a mi bizottságunk ülésén 
akár a számlázással, az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban, és még sorolhatnám, hogy mely 
területeken. Tehát az látszik ezen a benyújtott javaslaton, hogy mindenképpen hozzáigazodik 
vagy megpróbál hozzáigazodni a mindenkori élethez, tehát gyakorlati tapasztalatok alapján is 
módosult. 

Az is biztos, hogy persze a mi bizottságunk a fogyasztóvédelmi bizottság, ez a törvény 
pedig a fogyasztóvédelmi törvény, azaz a legfontosabb törvény, melyet mi tárgyalunk, de hát 
ugyanúgy, mint ahogyan egy fecske nem csinál nyarat, ezen a területen egy törvényjavaslat 
sem fogja megoldani az összes problémát, amivel mi találkoztunk az elmúlt lassan 
kétesztendős bizottsági munkánkban. De mindenképpen azt tudom mondani, hogy 
alkalmasnak tartja a frakció arra, hogy általános vitát folytassunk róla az Országgyűlésben. 
Alkalmasnak tartjuk a civil szervezeti véleményeket is arra, hogy akár ezek beépítésre is 
kerüljenek – ha nem is mind, de néhány – a törvényjavaslatba, magunkat pedig alkalmasnak 
tartjuk arra, hogy egy olyan törvényt fogadjunk el, amellyel mindannyian egyetértünk, és 
amely valóban a fogyasztóvédelmi területet egy kicsit jobban, életszerűbben, 
gyakorlatiasabban tudja majd szabályozni, mint ahogy eddig volt. 

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Ertsey Katalin képviselő asszony jelzett, láttam Tóth 

Csaba képviselő úr kezét, elnökként magam is hozzá kívánok szólni, és várom, hogy a 
kormánypárti oldalon van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni. (Nincs jelzés.) Most viszont 
akkor Ertsey Katalin képviselő asszonyé a szó. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon vártuk mint 

fogyasztóvédelmi bizottság azt, hogy a kormány – így lassan két év után – fogyasztóvédelmi 
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ügyekben érdemi lépést tesz. Én nem úgy látom, hogy ez a módosítás érdemi 
fogyasztóvédelmi hatással jár. Egy kicsit tartok attól, hogy az eddigi eljáráshoz hasonlóan 
úgymond szét fogják módosítózni a következő két hétben, bár dicséretes, hogy nem egyéni 
indítványként jött be, hanem a kormány előterjesztéseként.  

Azért visszakérdeznék arra, amit alelnök úr említett, a társadalmi egyeztetésben 
szeretném hallani majd a civilek véleményét arról, hogy ők ezt valóban így érzik-e. Nekem 
különösebb hírem nem volt erről a civilek, a szakmai szervezetek részéről.  

Amit szomorúnak találok, hogy nem látok egy érdemi stratégiai, a fogyasztóvédelem 
ügyében egy erős állítástevő, egy kinyilatkoztatásszerű stratégiai változtatást ebben a 
módosításban. Kicsit ilyen maszatolós, ide-oda nyúlkáló javaslat. Mondom, nincs kizárva, 
hogy a 18 oldalas módosítócsomag meg fog érkezni egy ponton Papcsák Ferenc asztalára az 
alkotmányügyi bizottságban, de az nem az igazi.  

Én egy kicsit az elkötelezettséget hiányolom a kormányzat részéről. Kicsit ilyen 
mostohagyermekként kezeli a kormányzat azt a területet, ami a pénzügyi válság és a belőle 
kinövő gazdasági válság kapcsán az egész világon elképesztő és drámai módon fölfuttatta ezt 
az ügyet. Tehát Amerikában külön pénzügyi fogyasztóvédelem, egy új intézmény jött létre, és 
az egész világban a fogyasztók védelme nagyon elsőrendű, fontos témává vált. Ezt nem látom 
igazán az anyagban.  

A harmadik pont, amit szeretnék, itt nagyon sokat foglalkozik az anyag a békéltető 
testületekkel. A tanácsadói szakmának – ugye ezek a békéltető testületek most tanácsadói 
jogkört is kapnak – elemi etikai kívánalma, követelménye az, hogy nem keverjük a 
szerepeket. Nem ülhet a tanácsadó egyik pillanatban egy segítő, tanácsadói szerepben, majd a 
következő pillanatban érdekvédő szerepben egy jogi eljárás során. Ez abszolút alapvető tétel 
minden egyes tanácsadói szakmában, tehát kérem, hogy ezt fontolják meg, mert ez egy 
nagyon súlyos, olyanfajta érdekkonfliktust okozhat, amelyből súlyos szakmai és etikai 
presztízsvesztesége származhat a békéltető testületeknek – és most lenyelem azt a 
félmondatot, hogy a súlyos szakmai és etikai presztízsveszteség hova vezet egy országban, 
hogyha tetejétől a talpáig ez látszik. 

A fogyasztókat nem védi jobban. Ez a benyomása az embernek. Tehát vannak 
adminisztratív beavatkozások itt-ott-amott, de a fogyasztó ennek a törvénynek az 
elolvasásakor – vagy hát nyilván nem olvassák a fogyasztók, hiszen pont ez a gond – nem érzi 
ennek a törvénynek a hatásában, ha ez átmegy ebben a formában, hogy őneki az érdemi 
fogyasztóvédelmi jogai jobban lesznek védve. Nem érzi annak a fajta végtelen 
kiszolgáltatottságnak az enyhülését, ami Magyarországon pedig fontos lenne. Ma 
Magyarországon nemhogy a fogyasztó nem király – ahogy a piacgazdaságban eredetileg kéne 
lennie –, hanem kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben van. Ezen nem változtat.  

Tehát az a fajta adminisztratív packázás – mondjuk így –, amit a vállalkozások, és 
adott esetben itt ugye kisvállalkozásokról is szó van, említhetném a webshopok különböző 
adminisztratív kötelezettségeit. Ezek nem segítik érdemben a fogyasztót, a fogyasztó egyelőre 
nem tudja, hogy az ő panaszát milyen módon és melyik szerv hogyan tudja kezelni. Tehát mi 
azt javasoljuk, hogy egy olyanfajta panaszkezelési szabályzatot vagy eljárást tegyen 
elérhetővé minden cég, amely fogyasztókkal közvetlenül dolgozik, ami alapján a fogyasztó 
megtudhatja, hogy mi történik az ő panaszával, tehát nem olyanfajta adminisztratív 
nehézségeket, amely magának a cégnek is gondot okoz, hanem egy olyanfajta folyamatot, 
amelyet ő is átlát, tudja is kezelni. Például a webshopok ügyében az, öt évig kell tárolnia 
ezeket a rögzített adatokat, az eleve nonszensz, hiszen már a hatóság is csak három évig 
indíthat eljárást. Tehát ilyen apróságokkal meg lehet nehezíteni a kis cég életét is, de a 
fogyasztó sem érzi úgy, hogy ő ettől jobban van védve. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, hogy 
ugye, minden cégnek van pénzkezelési, gazdasági szabályzata, ehhez hasonlóan, ha ő 
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fogyasztókkal, különösen, ha nagyszámú fogyasztóval rendszeresen érintkezik, lehetne egy 
ilyen panaszkezelési szabályzata.  

A hatóság megerősítése nekünk is fontos javaslatunk volt végig, de itt van egy tyúk–
tojás probléma. Valóban alelnök úr azt mondja, hogy hasonló jogosítványokat vagy 
megerősítést kap az NFH, mint a Gazdasági Versenyhivatal vagy a PSZÁF, ezen azért 
elkerekedett a szemem, mert én ezt nem látom ilyen erősnek. Ugyanakkor azt gondolom, nem 
is alkalmas a jelen állapotában az NFH arra, hogy olyan szintre, nagyon komoly 
jogosítványokkal bíró hatósági szintre emelkedjen az ő státusa, mint a PSZÁF és mint a GVH 
is, bár ott azért sikerült legyengíteni a szervezetet. Tehát itt van egy nehézség, hogy egy 
legyengített, nagyon súlyos költségvetési vágásokkal kivéreztetett NFH nem fog tudni még 
egy jó szándékú megerősítésnek is a befogadója lenni. Tehát itt a személyi állomány 
rettenetesen le van csökkentve, egyáltalán a hatóság sorsa, szerepe nem igazán tisztázott.  

Még sorolhatnám, például – amit már az elejétől szóvá tettünk – a címkézésben kéne 
rendet vágni. Az NFH nem tette ezt meg valamiért, ez egyébként nem tudom, hogy miért, 
hanem újabb címkéket vezetett be, ilyen regionális fogyasztóbarát címkét és – nagyon 
dicséretes – fogyasztóbarát város címkét. Én ezeket nem tartom olyanoknak, amelyek segítik 
a fogyasztó eligazodását, inkább ebben a címkeerdőben való bolyongást segíti. 

Összegezve azt javasolnám – nyilván ez nem fog megtörténni, de szakmailag nem 
javasolhatok mást –, hogy össze kellene állítani egy fehér könyvet arról, hogy mi ma 
Magyarországon a fogyasztóvédelmi problémák legfőbb kicsomósodása, hol vannak azok az 
ügyek, amelyek egyébként folyamatosan jönnek be a bizottság elé, beszélgetünk itt róla, aztán 
nem igazán történik semmi. Tehát végre egy alapos stratégiai anyagnak kéne készülni arról, 
hogy mik a fő problémák, és akkor nem történik az, hogy egy ilyen nem igazán jó hatású 
törvénymódosítás születik, illetve nem történik olyan, hogy fogjuk, és egyszerűen most az új 
fogyasztói csoportokat „kisbaltával” puff, betiltjuk, miközben a régiek ugyanazt művelik, 
mint eddig.  

Tehát mi nem tartjuk alkalmasnak általános vitára ezt az anyagot, de nagyon 
szeretnénk segíteni abban, hogy itt érdemi változás történjen a fogyasztók felé, és ebben a 
javaslatainkat szívesen megosztjuk a kormányzattal.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kormánypárti oldalon kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Lehet a későbbiek során is, de akkor dobom vissza a labdát az 
ellenzéki oldalra. Tóth Csaba képviselő úr jelezte, utána Z. Kárpát Dániel képviselő úr is 
jelezte, és ebben a körben az elnök is úgy véli, hogy megszólalna, természetesen felváltva 
fogok szót adni.  

Most Tóth Csaba képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
TÓTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden csak a javaslat egy 

részéhez szeretnék hozzászólni, ami a panaszkezeléssel és az ügyfélszolgálatokkal 
kapcsolatos. Annál is inkább, mert van a bizottságunknak egy, a panaszkezelés 
intézményrendszerével foglalkozó albizottsága, és az albizottság az őszi ülésszak végén, 
decemberben tartott ülésén részletesen áttekintette ezt a területet. Itt voltak a civil szervezetek 
képviselői és a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások képviselői, és hosszasan 
elemeztük az ügyfélszolgálatok működésével kapcsolatos problémákat és a megfogalmazott 
javaslatokat. Ezeket nem minden esetben látjuk most ebben a javaslatban, nem köszönnek 
vissza. Az előterjesztő elmondta, hogy a rugalmasabb nyitva tartás bekerült, de csak azt 
látom, hogy egy-egy órával meghosszabbították a nyitvatartási időt, tehát ettől ez még sokkal 
rugalmasabb nem lett.  



- 10 - 

Ami fölmerült ezen az albizottsági ülésen is, és többen alátámasztották, hogy a törvény 
a telefonos ügyfélszolgálatok esetében ésszerű várakozási időt határoz meg, hát ez egy 
nagyon gumiszabály, hogy kinek mi az ésszerű. Célszerű lenne azért ezt pontosítani, úgyhogy 
erre majd teszünk is módosító javaslatot.  

Ugyanez igaz a telefonon, illetve interneten keresztül történő bejelentkezésekre is, 
ahol azért meg kellene határozni, célszerű lenne valamilyen napot kikötni, hogy mondjuk 
hány napon belül köteles időpontot adni az ügyfélszolgálat a panasztevőnek.  

Tulajdonképpen ennyi, ez a három témakör lenne csak, amit az ügyfélszolgálatok 
működésével kapcsolatban tudnánk javasolni, és megjegyezném, hogy a decemberi ülésünkön 
kifejezetten a telefonos ügyfélszolgálatok működését tekintettük át, és természetesen 
tervezzük, hogy a közeljövőben – valószínűleg akkor még a törvény parlamenti vitája előtt – 
áttekintsük a személyes ügyfélszolgálatok működését is.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, kormánypárti oldalon van-e 

hozzászólási igény. (Jelzésre.) Alelnök úr, utána Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak adom meg 
a szót, és utána, ha nincs kormánypárti szókérés, akkor az elnök, ha igen, akkor a 
kormánypárti szókérés és az elnök.  

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert 

tényleg nem szeretném az általános vitát lefolytatni ennél a törvényjavaslatnál (Z. Kárpát 
Dániel közbeszólása.) a bizottsági ülésen. Csak Ertsey Katalin szakmai hozzászólásához 
szeretnék egy mondatot mondani. A címkézésben kellene rendet vágni – mondta a képviselő 
asszony –, de ez neki nem sikerült, mert a címkéket sikerült, volt, akikre konkrétan és volt, 
akikre úgymond megnevezés nélkül ragasztania. Azt gondolom, ha egy település azt hiszi 
vagy úgy dönt, hogy a fogyasztóvédelem területén, ami az önkormányzat dolga, abban 
segítséget ad, az szerintem nem egy rossz dolog, de ezt a fogyasztóvédelmi törvényen kívül is 
meg tudjuk vitatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel képviselő úr, parancsoljon! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Alelnök úr, 

elnézést kérek az előző felhördülésért, de azért nem kívántam mikrofonon kívül tovább 
részletezni a dolgot, mert nem akartam megakasztani a gondolatmenetét, másrészt pedig most 
úgyis nálam a szó, tehát bőven ki tudom fejteni. 

Egyszerűen nem értem ezt a másodszor elhangzó kitételt, hogy nem akarja az általános 
vitát lefolytatni. Hát akarja! Hát a bizottsági ülés napirendjén is úgy szerepel, hogy ez az 
általános vitája ennek a napirendi pontnak, hát ezért ülünk itt. Az részletkérdés, hogy 
általános vitára alkalmasnak minősítjük-e vagy sem, viszont önök a többségükkel ezt úgyis át 
fogják verni, úgyis a Ház előtt köt ki. Tehát én ma nem azért jöttem be ide, hogy az általános 
vitára való alkalmasságról kizárólag és semmi másról ne beszéljek, hanem egy általános vitát 
folytassunk le arról, hogy ami előttünk van, az minősíthető-e egy parlamenthez méltó 
előterjesztésnek vagy pedig sem.  

Úgy gondolom, a mögötte lévő szándékot nincs okom vitatni, és azért elmondhatjuk 
azt is kétéves távlatból, hogy azt vártuk a kormányzattól, hogy a fogyasztóvédelem területén 
ez lesz majd az a nagy dobás, amire két évig érdemes volt várni, hogy majd két év után a 
fogyasztóvédelmi törvény lesz az, ami rendbe tesz mindent azzal kapcsolatban, amit eddig 
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nem sikerült. Csak úgy érzem, hogy az előterjesztői részről arról feledkeztek meg, hogy az 
átlagember maga mit vár a fogyasztóvédelemtől.  

Tehát úgy érzem, hogy ez, ami előttünk van, a szakma felé egy viszonylag jól eladható 
valami. Kimondhatjuk, hogy a szükséges visszacsatolásokat az életszerű visszacsatolások, 
tapasztalatok alapján megtettük, ugyanakkor hadd mondjak egy-két példát, amit most lehetne 
rendezni. Tudom, hogy az utóbbi két év során önök akarták rendezni, hiszen nagyon sokan 
szót emeltek ez ügyben, és mégsem sikerült. Példának okáért a fogyasztói csoportok papíron 
már nem is létezhetnének, különböző adminisztratív lépéseket tettek ellenük, és mégis, ha 
kinyitom a reklámújságot, amit most a hétvégén bedobtak a postaládámba, vagy akár az egyik 
legnépszerűbbnek tartott napilapot – amit én mondjuk csak szemétnek tudok minősíteni –, ott 
is egész oldalas hirdetéssel ott vannak a fogyasztói csoportok reklámjai. Tehát a hazai 
fogyasztóvédelem nem képes ellátni azt az alapvető feladatát, amit az állampolgár elvár tőle. 
És én ezért nem az NFH-t, nem a GVH-t hibáztatom, hiszen magam adtam be több olyan 
módosítót, ahol a költségvetési támogatásokat adott esetben megkétszereztük, 
megháromszoroztuk volna, éppen azért, hogy legyen apparátusuk ellátni azokat a feladatokat, 
amelyek nélkül nem tudnak hatékony eredménycsokrot letenni az asztalra. Sajnálatos módon 
ezek a módosítók nem mentek át, tehát nem tudtunk a jobbikos beadványokkal a költségvetési 
támogatáson növelni. Jövőre újra megpróbáljuk.  

A másik ilyen nagyon eklatáns példa a devizahitelezés kérdése, a bankok 
visszaéléseinek a kezelése. Jellemző módon itt is csődöt mondott mind a PSZÁF, mind a 
GVH, mind pedig a fogyasztóvédelem, és ez – még egyszer mondom – nem a szervezeti 
hierarchiának szól, nem az ott dolgozóknak szól, hiszen ennyi erőforrásból ennyit lehet tenni. 
Itt az eszközrendszer hiányzik, és az, hogy egy komoly támogatottsági szinttel egy olyan 
stratégia legyen kimunkálva, amely valóban képes kezelni adott esetben a banki visszaélések 
minden válfaját. Egy példát hadd mondjak: az ágazati különadók áthárítása minősítetten 
megtörtént már több mint egy évvel ezelőtt. Ezt nagyon sokan leszemlézték, megvizsgálták, 
minősített adatok alapján ez igazolható, mégsem láttuk, hogy annyira kiabálna bárki is ez 
ügyben. Tehát mintha a világ rendje az lenne, hogy a bankok kapnak egy különadófajtát, ők 
pedig emelnek tranzakciós díjat, emelnek átutalási díjakat, és áthárítják ezt a fogyasztókra. Ez 
nonszensz, felháborító, az ilyen cégeket ki kellene rugdosni Magyarországról – tisztelet a 
kivételnek –, ehhez képest a fogyasztóvédelem nem tudta e tekintetben sem ellátni a feladatát, 
ezt jelentsük ki.  

A tescós szemét kérdése. Tudjuk, hogy most már lassan a gyógyszerhamisítások 
szintjét éri el az élelmiszer-hamisítások kérdésköre, ez alapvető fogyasztóvédelmi feladat. 
Olyan szinten a jövő fegyvere a fogyasztóvédelem, hogy Franciaországban adott esetben a 
szén-dioxid-kvótára való hivatkozással nem engedik be a német termékeket, és így védik a 
piacukat. Magyarországon nem látom azt, hogy ezek az eszközök egyáltalán beszűrődnének, 
vagy lenne egy tízéves távlat, hogy ezt és ezt akarjuk a fogyasztóvédelmen keresztül elérni. 
Mindig is egy lekövető magatartást láttam, egy olyan magatartást, ami – mint látható – 
tökéletesen alkalmatlan arra, hogy azt a szemetet, amit ránk zúdítanak a multinacionális 
bevásárlóközpontokon keresztül, legalább kezeljék valamilyen szinten. És nem arról beszélek, 
hogy a vákuumkezelt húsnál adott esetben megsérül a fólia, hanem arról beszélek, hogy ipari 
szinten átcímkéző üzemek, élelmiszer-hamisító üzemek működnek Magyarországon – ezt a 
vidéki képviselők is nagyon jól tudják a környékükön – nagyon sok esetben kiderül, hogy 
mondjuk egy multinacionális egységnek aládolgozik egy szó szerinti átcímkéző üzem. Ez 
kiderült, aztán kapott mondjuk egy 70 milliós bírságot az a cég, amely 9 milliót produkál 
óránként bevétel gyanánt. Tehát ezek nem életszerű megoldások. Az, hogy most sikerült egy 
kis eredményt elérnünk azáltal, hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársammal keresztül tudta 
a Jobbik rugdosni azt, hogy a büntetési tételek felső határát emeljük meg mondjuk az 
élelmiszerláncok esetén, az nagyon jó, de a teljes problémakört értelemszerűen nem kezeli. 
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Magyar termék, címkézés ügye. Hát, ha már címkézés, akkor beszéljünk a magyar 
termék megjelöléséről. Eltelt két év. Azt mondja több mint egy éve a kormányzat és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium is, hogy Brüsszel előtt van annak elbírálása, annak ügye, hogy 
mit szabad és mit nem szabad a magyar termékek megjelölése esetében szankcionálnunk, 
alkalmaznunk. Én meg azt mondom, hogy a négy év is el fog telni, tehát elmegy ez a ciklus 
úgy, hogy ebben a dzsungelben nem sikerül rendet vágni, hogyha nem tesznek valamit. Én 
biztosan azt csináltam volna, hogy helyre teszem ezt az ügyet, és utána megyek Brüsszelhez, 
aztán majd esetleg alkudozok velük a különböző szankciókról. De a helyzet az, hogy amíg ezt 
nem tesszük rendbe, addig magyar vállalkozót az élelmiszeriparban szinte nem is lehet 
hatékonyan támogatni.  

Drogos internetshopok, ahol növényvédő szerként árusítják azt a különböző drognak 
minősülő vagy szó szerinti drogkészítményeket, amelyek hatásait a napokban is megismertük, 
amikor két vadállat még gyilkosságra is vetemedett ilyen eszköz felhasználásával. Megint 
csak nem sikerült a fogyasztóvédelemnek ezeket teljes mértékben nemhogy megakadályozni, 
mert azt nem lehet előre kizárni, hogy valaki egy webshopot létesít és elkezd árusítani 
külföldről behozott cikkeket, de azt, hogy megfelelő szankciórendszer híján ne sikerüljön 
elrettenteni a továbbiakat ugyanilyen cselekménytől, ezt önmagában kudarcnak kell hogy 
tekintsük. 

A legnagyobb probléma talán az, hogy a fogyasztók többsége továbbra sem tudja, nem 
is tudhatja, hogy az adott, aktuális problémájával kihez forduljon. Tehát ugyanúgy, ahogy a 
kormányablakoknál működik már – vagy működni kezd – egy olyan megoldás, hogy X, Y, 
Z problémával ugyanoda beülök, és engem útbaigazítanak, segítenek, ezt alapvetően jó 
iránynak tartom, a fogyasztóvédelem esetében ugyanakkor ezt nem látom. Tehát nem látom 
azt a teljesen átlátható struktúrát, amely az átlagfogyasztó átlagpanaszaira koncentrálva 
gyakorlatilag térképszerűen útba igazítja őt, hogy ezzel a problémával most hova fordulhat.  

Még egyszer mondom, nem az NFH, nem a GVH, nem a PSZÁF struktúráját vagy a 
dolgozóik munkáját kritizálom, hiszen belátom azt, hogy ennyi költségvetési forrásból ide 
tudtak eljutni. Ezért is adtuk be – még egyszer mondom – azokat a módosítókat, amelyek 
feltőkésítenék ezeket az intézményeket. Sajnos a kormányzat prioritásai között egyelőre nem 
önök állnak az első helyen. Mondjuk az úgynevezett felzárkóztatási programokra jutott 
120 milliárd forint a következő évek viszonylatában, a GVH-ra és a PSZÁF-ra nem jutott 
plusz egy-két milliárd, ezt nem tudom a mai napig megérteni, de jelen pillanatban nem mi 
ülünk a kormányzati székben és pozícióban. De kérem, hogy a jövő érdekében ezeket a 
területeket, amelyeket felvetettem, gondoljuk át közösen, és valamifajta közös stratégiát is 
érdemes lenne kidolgozni, hiszen ezek azok az átlag napi problémák, amelyek a fogyasztókat 
foglalkoztatják. Nyilvánvaló, hogy ha fenn akar maradni a mostani fogyasztóvédelmi 
struktúra, akkor válaszokat kell találni ezekre a kérdésekre, különben olyanok fognak a 
helyükre kerülni, akik majd hatékonyabb válaszokat adnak, mert ezt várják el a fogyasztók. 

Köszönöm a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ismételten kérdezem, hogy kormánypárti 

oldalról van-e valaki, aki szólni kíván. (Nincs jelzés.) Akkor viszont szeretném kérni alelnök 
urat, hogy a Házszabály értelmében vegye át tőlem az ülésvezetést, és legyen szíves szót adni 
számomra.  

 
(Az ülés vezetését Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, öné a szó.  
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SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 
Tisztelt Bizottság! Több dologról szeretnék szólni, és előre elnézést kérek, alelnök úrtól, 
merthogy nem fogok tudni megfelelni teljesen annak az igénynek, hogy mindössze azt az egy 
mondatot mondjam ki, hogy támogatjuk vagy nem támogatjuk az általános vitára való 
alkalmasságát ezen előterjesztésnek. Ezt teszem azért is, és ezt meg fogják érteni, merthogy 
amikor legutóbb a magyar parlament a fogyasztóvédelmi törvény átfogó módosítását végezte 
el 2008 áprilisában, majdnem dátumra pontosan hasonló időszakban – gondolom, ezért is 
tolták el két héttel az előterjesztést, mert eredetileg ezen a héten elkezdett volna 
tárgysorozatba kerülni így most két hét múlva lesz a mostani munkarend alapján –, akkor 
magam államtitkár úr helyében ültem, és kormányzati előterjesztőként jegyeztem a 
módosítást. Azt kell mondanom, hogy az akkori viszonyok ismeretében majdhogynem 
konszenzusos volt az előterjesztés fogadása, túl azon, hogy a jogszabályt támogató és 
tartózkodó szavazással fogadtuk el. Akkor a tartózkodás majdhogynem azt kell mondjam, a 
támogatás maximumát jelentette, tehát azt gondolom, ez egy alapvető szakmai konzultáció és 
szakmai orientációjú megközelítése volt a dolognak. Mi ma is ezt szeretnénk érvényesíteni. 
Tehát a szándékunk, ahogy megközelítjük az előterjesztést, nem politikai, hanem abszolút 
szakmai lesz, és ezért is szeretnék néhány dolgot elmondani.  

A második megjegyzésem arra vonatkozik, azért örülök államtitkár úrnak 
előterjesztőként, merthogy ez az első alkalom, hogy a szakterületért felelős kormányzati 
tisztviselőként találkozzon a bizottsággal. Reméljük, hogy ez egy aktív kapcsolat lesz a 
későbbiek során. Ezért kérdezném is, merthogy előkészület kapcsán az elmúlt hetekben 
többször, több körben találkoztam civil szervezetekkel, legutóbb múlt héten csütörtökön egy 
többórás konzultációt folytattam le fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel, ott nekem nem úgy 
tűnt – vagy az elmondottakból nem az derült ki –, hogy egy nagyon átfogó, érdemi 
konzultáció lett volna velük kormányzati oldalról. Tegyünk ebben rendet, államtitkár úr, ha 
volt ilyen, akkor azt zárjuk le, ha nem, akkor meg ennek a hiányát rögzítsük! 

Két év előkészítést követően jutott ide az előterjesztés. Nem akarom azt az érzést 
kelteni kormánypárti képviselőtársaimban, hogy állandóan elégedetlenkedünk, de azt kell 
mondanom, hogy két év után picit többre vártunk ennél. Lehetett volna lényegesen átfogóbb, 
összetettebb ez a módosítás. Ha ez egy első lépése egy folyamatos szakmai munkának, akkor 
nyilvánvalóan majd ezt fogja követni, én picit a csalódottságomat azért mondom, amit itt talán 
az előttem szóló ellenzéki képviselők is jeleztek, hogy még annyi minden belefért volna ebbe 
a szabályozási sorba, ennyi idő alatt talán még néhány probléma jogszabályi rögzítését meg 
lehetett volna tenni.  

A harmadik megjegyzésem pedig – és utána rátérek a konkrét dolgokra – az, hogy 
látom azt az összefüggést, amit a fogyasztóvédelmi stratégiához kötődően a fogyasztóvédelmi 
törvény módosítása is követ. Az egyik civil képviselő kicsit lakonikus egyszerűséggel azt 
mondta, hogy hát vegyük tudomásul, hogy nem történik más, minthogy a kormányzati 
szándékok érvényesítése a jogszabályon keresztül, ezért nagyon stratégiai vitát ezeken a 
pontokon már nem lehet lefolytatni, hiszen az, ami ott elfogadásra került, annak a törvénybe 
iktatása zajlik most. Ilyen értelemben van összefüggés a kettő között, és mi is tárgyaltuk a 
stratégiát, hogyne, természetesen, a bizottság többször, több ízben foglalkozott vele.  

Általában támogatjuk a javaslatot, de van néhány olyan érzékeny téma – és ez kiderült 
–, aminek a kezelését még nem látjuk egyértelműen elrendezettnek az előterjesztésben. Én 
most idő miatt – és nem megspórolván a parlament általános vitáját – négy témát említenék 
csak, amit érzékenynek látok és problémásnak.  

Az egyik a fogyasztó fogalmának a meghatározása. Az, hogy önök a természetes 
személyeken túl kiterjesztik a fogyasztó fogalmát elsősorban a vállalkozásokra, úgy vélem, 
hogy ez a gyakorlatban nagyon sok értelmezési nehézséget fog okozni, és ezzel kell 
foglalkozni. Ez kiderült a civil szervezetekkel való szakmai konzultációt követően. Talán 
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egyetlenegy pozitív oldalát tudom ennek mondani, ez pedig az, hogy így válik lehetővé, hogy 
mondjuk társasházak és lakásszövetkezetek a békéltető testülethez tudnak fordulni. Ezen kívül 
más pozitívumát nem látom annak, hogy önök kiterjesztik a vállalkozókra a fogyasztó 
fogalmát. 

A második érzékeny téma a békéltető testületek ügye. Itt többen szóltak már a 
tanácsadáshoz kötődő problematikáról. Gondolják ezt végig, és szerintem kellene ebben még 
konzultálni, mert amennyi a mellette szóló érv, legalább annyi az ellene. Ezt nem érzem így 
elvarrottnak. Főleg ott okoz majd ez problémát, ahol kisebb testületek vannak, nagyon nehéz 
lesz az összeférhetetlenséget garantálni, hogy nem az fog dönteni, aki egyébként előtte 
tanácsot adott. Gondoljanak bele abba a szituációba, hogy én önöknek adok egy tanácsot, 
megfogadják a tanácsomat, az szerint járnak el, majd másként fogok dönteni. Hát az egy 
eléggé érzékeny szituáció lesz a végeredményét tekintve. 

A harmadik, amit szeretnék szóba hozni, ez a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 
szankcionálási rendszer és annak az enyhítése. Nem érzem teljesen a szándék kivitelezésében 
azt, hogy ez ne okozna a későbbiek során komoly ellentmondásokat, problémákat. Ha 
megnézem a kis- és középvállalkozásokról szóló törvényt, akkor a törvény szerint kkv-nak 
minősül az a vállalkozás, amelynek az összfoglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, a 
nettó éves árbevétele pedig legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Lehet, hogy 
önök a mikrovállalkozásokra gondolhattak, az egy-két főt foglalkoztató kisvállalkozásokra, 
mikrovállalkozásokra. Mert ezt nehezen tudom így kezelni, hogy ide olyan értelmű 
többlettámogatásra van szükség, ami egyébként később rengeteg problémát fog jelenteni. Itt a 
civil szervezetek is több érdemi aggályt fölvetnek. Szerintem tanulmányozzák ezeket a 
felvetéseket, érdemes volna kicsit szakmailag is utánanézni, hogy így kell-e a támogatást 
nyújtani, vagy esetleg lehet más módon a kkv-kat támogatni, amivel egyébként – szeretném a 
jegyzőkönyv számára is jelezni – teljes mértékben egyetértek, csak nem látom helyénvalónak 
ezt a támogatási formát ebben az esetben. 

Az utolsó, amit szóba hoznék, de csak érintőlegesen, az ügyfélszolgálatokra vonatkozó 
problémakör. Ezt Tóth képviselő úr előttem említette, ebben az albizottságunk fog is a 
későbbiek során ülni. Magam is kezdeményező leszek elnökként, hogy az albizottság 
tárgyalja meg ezt a témakört a későbbiek során. 

Vannak az előterjesztésnek hiányosságai. Nem a teljesség igényével, hanem csak 
tallózva néhányat mondanék, amit érdemes volna végiggondolni, hogy beleférhet-e. Az egyik 
ilyen hiányosság – és ezt több civil szervezet is visszaigazolta –, hogy a megváltoztatott 
közszolgáltatási felsorolás között a közszolgáltatásként nyújtott személyszállítási 
közszolgáltatás nem szerepel. Véletlenül vagy szándékosan, de ez kimaradt onnét – mondom 
még egyszer Spaller képviselő úrnak is, hogy a személyszállítási közszolgáltatás nincs benne 
–, ezt érdemes volna végiggondolni, hogy mi volt ennek a szándéka, hogy ez kimaradt, lehet, 
hogy csak véletlenül. Aztán nem tér ki az e-kereskedelemre, nem tér ki a védett csoportokra 
részletesebben, a nyugdíjasokra, fogyatékkal élőkre. Nem segít abban, hogy a fogyasztó 
fogalma, ami egyébként gyakorlatilag minden törvényben különböző módon van rögzítve, a 
Vet.-ben, a Get.-ben, mindenhol, hogy ennek valamifajta egységes univerzalitást adjon, és azt 
mondja, hogy ez a definíció a fogyasztóra igaz, és kérem ennek valamifajta átvezetését, 
érvényesítését az összes többi jogszabályban, mert így a szolgáltató teljesen másként tudja 
értelmezni ugyanazt a kört.  

Aztán ami italán a szemléletét is jelzi sajnos az elmúlt időszaknak, a fogyasztóvédelmi 
oktatással foglalkozó civil szervezetek pénzügyi forrásait nem jelöli meg, és a konzultációk 
mindegyikén minden alkalommal az első probléma, amit elmondanak a fogyasztóvédelmi 
civilek, hogy gyakorlatilag a megszűnés határára kerültek azáltal, hogy az állami források 
elvonásra kerültek. Biztosan tudják, de ma nem lehet működési célú pénzügyi támogatásban 
részesülni, csak projekttámogatásban. Egy projektig meg el kell jutni valahogy, ezt szeretném 
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önöknek mondani, de ezt a civilek nálunk hitelesebben el tudják mondani, nem is akarom ezt 
politikai témává tenni.  

A javaslatok között hármat említenék. Az első a Fogyasztóvédelmi Tanács ügye. Nem 
gondolták-e esetleg, hogy bele lehetne írni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Tanácsot is, ha már 
van egy ilyen fontos testületünk? A fogyasztó fogalmát és annak különbözőségét említettem, 
és a finanszírozás volt a harmadik, amit így szóba szerettem volna hozni.  

Záróként szeretném elmondani, hogy mi az általános vitára való alkalmasságot 
támogatni fogjuk, ugyanakkor módosító javaslatok sorát fogjuk benyújtani a törvényhez, 
abszolút szakmai szándékkal, elsősorban azokban a körökben, amelyeket itt az előbb 
említettem. Ugyanakkor kezdeményezem, hogy Tóth képviselő úr, az albizottság vezetője a 
későbbiek során hívja majd össze az albizottságot, és a viszonyainkat pedig pontosan azáltal, 
hogy lehetőséget szeretnénk adni ahhoz, hogy a parlamenti tárgyalásban az általános vitát és a 
részletes lefolytathassuk, ebben támogatásunk legyen, ezzel a szakmai hozzáállásunkat 
szeretnénk világossá tenni, nem politikai a megközelítésünk, hanem abszolút szakmai 
orientációjú.  

Az egész tárgyalási szakasz minőségét az fogja eldönteni, hogy a többség hajlandó 
lesz-e a módosításaink közül bármit is, ami szakmailag helytálló, befogadni, de ez már nem 
rajtunk múlik, hanem önökön. Ilyen értelemben a frakcióm álláspontját is képviselem: 
általános vitára alkalmasnak tartjuk az előterjesztést.  

Köszönöm szépen, alelnök úr.  
 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak, parancsoljon.  
 

(Az ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy én is picit hosszabb voltam ebben 

a megközelítésben, de majd a parlamenti vitán majd még bővítgetjük a gondolatsorainkat.  
Visszakérdezek újra a bizottság felé, hogy kíván-e még valaki a bizottság tagjai közül 

kérdéssel vagy véleménnyel élni. Van-e ilyen? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor úgy ítélem 
meg, hogy nagyjából láthatóvá vált a frakciók álláspontja. Megadom a lehetőséget államtitkár 
úrnak, hogy érdemben reagáljon az elhangzottakra, azt követően pedig dönteni fogunk az 
általános vitára való alkalmasságról. Államtitkár úr, parancsoljon!  

Válaszadás 

ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az észrevételeket is. Én is úgy gondolom, ahogy 
elnök úr is elmondta, hogy nagyon reméljük, a parlamenti szakaszban is lesznek olyan 
módosítók, amelyeket mi is üdvözölni tudunk. Mi a kormány-előterjesztést megelőző 
egyeztetés során, melyben egyébként az egyik utolsó lépcsőfok a Fogyasztóvédelmi Tanács 
február 21-ei ülése volt, ahol egyébként a civil szervezetek is megtehették az észrevételeiket, 
és egyébként ezt megelőzően is tudtak már észrevételeket tenni. Amiket mi akkor nem 
tudtunk kidolgozni, nagyon szívesen látjuk, ha a képviselő urak és hölgyek hozzá tudják 
tenni.  

Megpróbálok végigmenni az önök által említett összes észrevételen. Elhangzott 
néhány olyan észrevétel, ami igazság szerint nem ennek a törvénynek a tárgya, merthogy 
ennek a törvénynek a hatálya nem terjed ki például a Gazdasági Versenyhivatal vagy a 
PSZÁF pénzügyi szolgáltatások fogyasztásához kapcsolódó eseteire. Tehát itt értelemszerűen 
nem is lehet tárgya a törvényjavaslatnak, hogy ennek kapcsán kormányzati szándékokat, 
javaslatokat fogalmazzon meg.  
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Elhangzott a békéltető testületek tanácsadó szerepének összeférhetetlensége, az 
esetleges érdekkonfliktusok problematikája. Az előterjesztés készítése során mi is többször 
körüljártuk ezt a problémát, és tekintettel arra, hogy vannak nyilvántartási és konkrét 
érdekkonfliktusokat elkerülő előírások ebben a javaslatban – nevezetesen az, hogy az eljáró 
tanács tagjaként ugyanabban az ügyben tanácsot nem adhat a testület tagja –, úgy gondoljuk, 
ez elegendő biztosíték arra, hogy nem fog a gyakorlatban ilyen érdekkonfliktus felmerülni. 
Ugyanakkor valós, gyakorlati probléma volt az, hogy a gyakorlatban tanácsadói szerepe a 
törvény szerint nem volt a békéltető testületeknek, ezt kívánja most orvosolni ez a 
törvényjavaslat.  

A kormány elfogadott egy stratégiai fogyasztóvédelmi politikát, amelynek része az, 
hogy fokozatosan minden vonatkozó jogszabályt átvizsgálunk. Ez a törvényjavaslat a 2008-
as, ezek szerint nagyjából konszenzussal elfogadott törvénycsomag az úgynevezett 
gyakorlatban előforduló problémák kezelésére szolgál. Elhangzott az is, hogy bizony a 
költségvetés tekintetében sajnos vannak szűk keresztmetszetek, de azt hiszem, nem kell 
részleteznem, hogy az államháztartás milyen helyzetben van, és nem csak ezen a területen, 
sok más területen is muszáj volt megtakarításokat eszközölni. Ugyanakkor úgy gondolom, a 
legtöbb esetben ezek a költségvetési keretszámcsökkentések együtt jártak 
hatékonyságnöveléssel, áramvonalasították az intézményeket, és a gyakorlatban ezek az 
intézmények sokkal hatékonyabban fogják majd ellátni a feladataikat.  

Szó volt a panaszkezelésről, a telefonos ügyfélszolgálatról, illetve a személyes 
ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról. Itt megint csak azt tudom megismételni, hogy az, ami a 
gyakorlatban a civil szervezetek, a hatóságok és a vállalkozások részéről felmerült, azokat 
ezek a módosítások szándékoznak kezelni, amelyek benne vannak a javaslatban, és ennél 
szélesebb körű, ennél kiterjesztőbb igény nem is jelentkezett a módosításra. Természetesen 
amennyiben az önök albizottsága ennél előremutatóbb javaslatokat fogalmaz meg, a kormány 
ezt támogatni fogja.  

A képviselő úr említette az élelmiszerláncban tapasztalható anomáliákat. Megint csak 
azt tudom mondani, hogy ez nem ennek a törvényjavaslatnak a tárgya, merthogy nem ez a 
törvény szabályozza az élelmiszer-hamisítás elleni küzdelmet.  

Elhangzott egy olyan kritika is, hogy bizonyos értelemben Brüsszelre vár a magyar 
kormány. Nem gondolnám, hogy azt lehetetett tapasztalni, hogy a kormányt a magyar érdekek 
érvényesítésében Brüsszel kormányozná. Rengeteg olyan eset van, amikor a magyar kormány 
Brüsszel ellenében is megteszi a szükséges lépéseket.  

Elnök úr észrevételeire reagálva: a békéltető testület tanácsadó szerepéről beszéltem, a 
fogyasztó fogalmával kapcsolatban pedig 2008 előtt a fogyasztó fogalmába beletartozott a 
vállalkozás is, tehát nem csak a természetes személy, hanem minden személy, aki ilyen, a 
törvény által szabályozott szerepben tűnik fel a fogyasztás során. A civil szervezetek és a 
hatóságok is jelezték, hogy kívánatos lenne ugyanezt a szabályt alkalmazni a jövőben, mert a 
hatályos szabályozás nem teremt jogbiztonságot.  

A kis- és középvállalkozások kapcsán azokban az esetekben van mérlegelési jogköre a 
hatóságnak, amikor nem a fogyasztók élete, testi épsége kerül veszélybe, tehát amikor nem 
ilyen szabályokat szeg meg a kis- és középvállalkozás, mivel egyébként a kormány általános, 
kkv-kal kapcsolatos politikájából ered, hogy igyekszik a kis- és középvállalkozások terheit 
csökkenteni, tehát az, hogy a bírságmaximum az ő esetükben csökken, úgy gondolom, a 
kormányzati politika szintjéről ered.  

Volt még elnök úr részéről néhány észrevétel, például az e kereskedelemmel 
kapcsolatban, amelyek, amennyiben szabályozásra kerülnének a törvényben, az vélhetően 
rettentő komplexitáshoz vezetne. Ez egy általános szabály, ami lehetőség szerint minden 
fogyasztó–vállalkozás közötti kapcsolatot és az azzal kapcsolatos panaszok kezelését, a 
hatósági eljárást igyekszik szabályozni, tehát nem tartotta a kormány kívánatosnak, hogy 
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minden egyes területet lefedjen, és mint mondtam, megint csak a gyakorlat szülte ezeket a 
módosító javaslatokat, és elsősorban a hatóságoktól, a civil szervezetektől jöttek a javaslatok.  

Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen, államtitkár úr .Úgy ildomos, hogy most nem nyitok 

újabb vitát önnel, majd a parlamentben ezt meg fogjuk vívni.  
Az utolsó megjegyzését – engedje meg – csak annyival hadd egészítsem ki, hogy és 

természetesen a felvonóknak meg van helye a fogyasztóvédelmi törvényben, merthogy azt 
máshol nem lehetett elhelyezni, de ezt – engedje meg – inkább csak a barátságom jeléül 
jegyeztem meg.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Szeretném kérni, hogy döntsünk az általános vitára való 
alkalmasságról. Aki az előttünk lévő előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, 
most szavazzon. (Szavazás.) 17 igen szavazat. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Ilyen nem volt, a bizottság 
meghozta a döntését.  

Ha jól tájékozódom, akkor két hét múlva, április 16-17-e környékén fogjuk a 
parlamentben az általános vitát lefolytatni, és onnét haladunk tovább a menetrenddel. 

A bizottságnak kell bizottsági előadót is állítani. Alelnök úr?  
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Boldog István lesz az előadó. 
 
ELNÖK: Boldog István képviselő urat kérjük meg a bizottság részéről, hogy bizottsági 

előadói minőségében a bizottság többségének az álláspontját képviselje.  
Képviselő asszony, kíván-e kisebbségi véleményt előadni?  
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Igen. 
 
ELNÖK: Igen, tehát Ertsey Katalin képviselő asszony fogja a bizottság kisebbségi 

véleményét képviselni. 
Tisztelt Bizottság! Ezzel lezárom ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, külön 

megköszönöm államtitkár úrnak és kollégáinak hogy részt vettek a napirendi pont 
megtárgyalásában, illetve a civil szakértőknek, kollégáknak, hogy nyomon követték a 
tárgyalást.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A második napirendi pont keretében egy nem túl bonyolult helyzet elé nézünk, mert 
egy módosító javaslatról fogunk állást foglalni. Megvárom azt a lélegzetvételnyi szünetet, míg 
a kormány képviselői helyet cserélnek, és az új napirendi pontra a kollégák fölkészülnek. 
Addig a napirendi pont címét mondom a jegyzőkönyv számára: a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
T/6390. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatására kerül sor.  
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Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy vegye mindenki kézbe az új változatú 
ajánlástervezetet. Ennek az ajánlástervezetnek a bizottság számára egy pontja van, amelyben 
állást kell foglalnunk, amelyről döntenünk kell, ez a 40/1. pont, Farkas Zoltán képviselő úr 
módosító indítványa, aki a T/6390/52. számú kapcsolódó módosító javaslatát teszi meg.  

Szeretném köszönteni a kormány képviselőjét, és kérem, legyen szíves, mutatkozzon 
be a jegyzőkönyv számára.  

 
DR. LIGETI MIKLÓS főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): Dr. Ligeti 

Miklós főosztályvezető-helyettes vagyok a Belügyminisztériumból.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Jól éreztem, hogy nem a 

forgatókönyvemben szereplő kollégával találkozom. Tehát először önt fogom megkérdezni a 
kormányálláspontról, majd ezt követően a bizottság dönt a módosítóról.  

Ha így minden rendben van, akkor nem olvasom fel újra, ennek a módosító 
javaslatnak az ügyében kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. LIGETI MIKLÓS főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): A kormány 

egyetért, támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Tehát a kormány támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 

most szavazzon! (Szavazás.) 14 igen szavazat. Aki nem támogatja, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) 4 nem szavazat. Ezzel ezt a döntést meghoztuk.  

Tisztelt Bizottság! Van-e olyan módosító az ajánlásban, amiről a bizottság szeretne 
még állást foglalni? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, akkor úgy vélem, a szükséges feladatot 
elvégeztük, a napirendi pontot lezárom, főosztályvezető-helyettes úrnak a munkát köszönöm. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik, amiben szeretném jelezni, hogy most úgy 
látom, van esély arra, hogy a jövő héten is tartunk bizottsági ülést. Valószínűsítem, hogy 
módosítókról fogunk szavazni, de ez majd, ha pontosan látjuk, hogy vannak a beterjesztések, 
azok függvényében történik. Ha tartunk ülést, akkor ez a keddi plenáris nap délelőttjén fog 
megtörténni. 

Köszönöm szépen, jó munkát kívánok mindenkinek. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc)  
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


