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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, miniszter urat, 
kollégáit, a civil szervezetek képviselőit, a szakmai szervezetek képviselőit, a média 
nyilvánosságát, illetve az állami szervezetek jelen lévő vezetőit, munkatársait! A 
Fogyasztóvédelmi bizottság ülését megnyitom. A bizottság határozatképes, kormánypárti és 
ellenzéki oldalon is magukat a frakciók képviseltetik, tehát nincs akadálya annak, hogy a mai 
nem rövid feladatsorunkat elvégezzük.  

Az első döntésünk a napirend elfogadására vonatkozik. Az előzetesen kiküldötteknek 
megfelelően, menet közben a pontosításokkal egyetemben alakult ki a mai ülésünk 
napirendje, amely hét napirendi pontot foglal magában. Az 1. napirendi pontban dr. Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása fog megtörténni. A 2. napirendi pont 
keretében a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi 
törvény módosításáról szóló, T/7033. számú törvényjavaslat, átdolgozott változat a 
T/7026. szám helyett, Győrffy Balázs képviselő úr önálló módosító indítványa – aki 
egyébként a bizottsági ülésünkön részt vesz, köszöntöm is –, ennek az általános vitára való 
alkalmasságáról fogunk tárgyalni. A 3. napirendi pont a termékek piacfelügyeletéről szóló, 
T/6945. számú törvényjavaslat, döntés a módosító javaslatokról. A 4. napirendi javaslat a 
Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, 
T/7034. számú törvényjavaslat, szintén a módosító javaslatok megvitatása és az arról való 
döntés. Az 5. napirendi pont az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló, 
T/7028. számú törvényjavaslat, a még nem tárgyalt bizottsági módosító javaslatok 
megvitatása. A 6. napirendi pont a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, T/7029. számú 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A 
7. napirendi pont az „egyebek”. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a bizottság 
részéről ettől eltérő vagy ezt kiegészítő javaslata, ami a napirendre vonatkozik? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy fogadjuk el a mai 
napirendünket. Aki egyetért a napirenddel, az kérem, hogy ezt szavazatával erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét. 

Az 1. és a 2. napirendi ponthoz az Országos Kereskedelmi Szövetség egy észrevételt 
küldött. Ahogy azt korábban is megbeszéltük, a bizottság elnöke minden egyes, a bizottság 
napirendjét érintő írásbeli javaslatot eljuttat a bizottság tagjaihoz. Ezt önök megkapták; azt 
hiszem, hogy a kinyomtatott csomagok között szerepel.  

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása 

Ha mindenki készen áll, akkor kezdjünk hozzá az 1. napirendi ponthoz. Nagy 
tisztelettel köszöntöm miniszter urat és kollégáit! Tájékoztatom a bizottságot, hogy előzetes 
egyeztetés alapján a miniszter úrnak legkésőbb 11.40-kor egy soron következő meghívásnak 
kell eleget tennie. Ezt figyelembe véve vele nyilvánvalóan maximálisan eddig az időtartamig 
tervezzük a napirendi pontot. Kaptunk előzetes háttéranyagot, amely ilyen módon 
nyilvánvalóan segítette a bizottság felkészülését, leginkább pedig nagy érdeklődéssel várjuk 
miniszter úr expozéját. A fogyasztóvédelem elmúlt időszakában végrehajtott tevékenységről, 
illetve a jövő elképzeléseiről szeretnénk miniszter úr véleményét meghallgatni. Át is adom 
önnek a szót. Tessék parancsolni! 
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Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter beszámolója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Igen tisztelt Bizottság! A magam részéről szintén tisztelettel 
köszöntöm a kormány, illetőleg a civil szervezetek jelenlévő képviselőit!  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt egy év fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos kormányzati és kormányzaton kívüli meghatározó eseményéről szeretnék most 
számot adni, felvillantva azokat a főbb pontokat, amelyeket az írásbeli beszámoló részletesen 
kifejt; amennyiben szükség van rá, természetesen ezeknek a részleteibe is belemegyünk. Azt 
gondolom, kimondhatjuk, hogy a fogyasztóvédelem ügye Magyarországon az elmúlt egy 
évben megerősödött, egyértelműen megújult, és a megújulás következtében megerősödött. 
Megerősödött a jogszabályi háttere – alaptörvényben rögzítjük például a fogyasztóvédelem 
ügyét –, megerősödött a szervezeti háttere, és azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem és a 
civil élet közötti kapcsolat is szépen erősödik. Ha megnézzük az elmúlt egy év eseményeit 
fogyasztóvédelmi szempontból, akkor azonnal szembeötlik az, hogy az alaptörvény M) cikk 
(2) bekezdésében a magyar alkotmány, magyar alaptörvény keretei közé bekerült a 
fogyasztóvédelem, mert így fogalmaz az alaptörvény: „Magyarország fellép az erőfölénnyel 
való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.”. Azt gondolom, hogy egy nagyon 
komoly előrelépés, hogy alkotmány, alaptörvény rögzíti, tehát védi a fogyasztóvédelem ügyét 
Magyarországon. Hasonlóan fontos törvényi, jogszabályi erősödést hozott a kormány által 
január 23-án elfogadott IV. középtávú, tehát 2014-ig szóló fogyasztóvédelmi politika. Azt 
gondolom, hogy ennek a részletei ismertek a tisztelt bizottság előtt, mégis kiemelném három 
elemét. Önmagában nem szokatlan az, hogy középtávú fogyasztóvédelmi kormányzati 
politika kerül jóváhagyásra, de minden okunk megvan arra, hogy egy megerősödött törvényi 
és szervezeti háttérrel azt gondoljuk, hogy ez a kormányhatározat minden ízében, minden 
részletében megvalósításra kerül. 

Három fontos teendőt ír elő számunkra ez a kormányhatározat: azt, hogy a 
fogyasztóvédelem állami intézményrendszerét fejlesszük, továbbfejlesszük, azt, hogy a 
békéltető testületek szerepét erősítsük, és azt, hogy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 
egyesületekkel történő együttműködést helyezzük új alapokra. Azt gondolom, hogy bár január 
23-án fogadta ezt el a kormány, előtte is, az elmúlt egy év fókuszában előtte is és azt követően 
is igen sok lépés történt e kormányhatározat és a IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika 
megvalósítása terén.  

Kiemelem még a kormányhatározat és a középtávú fogyasztóvédelmi politika vezető 
pontjai közül a közszolgáltatások fogyasztóvédelmének felülvizsgálatát. Mint azt mindnyájan 
tudjuk, a közszolgáltatások terén nem minden közszolgáltatásnál volt a fogyasztóvédelem 
szempontjából megnyugtató a helyzet, így például a vízközmű-szolgáltatásoknál vagy a 
hulladékkezelési közszolgáltatásoknál nem volt részletes fogyasztóvédelmi előírás, miközben 
ezek – mint a számlákból időnként tapasztaljuk – igen-igen fontos területek a fogyasztók 
védelme szempontjából. Most bevezettük azokat a fogyasztóvédelmi előírásokat, és bővítettük 
a fogyasztóvédelmi hatóságok jogkörét annak érdekében, hogy általában a 
közszolgáltatásoknál és különösen a korábban fogyasztóvédelemmel nem rendelkező 
területeken is biztosítsuk a fogyasztók védelmét, így tehát a vízközmű és a hulladékkezelés 
területén.  

Tisztelt Bizottság! Megerősítettük a fogyasztóvédelmet nem csupán a jogszabályok, 
törvény, sőt alaptörvény keretében, hanem a szervezeti rendszer területén is. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányítása alatt 
működik, ugyanakkor a kormányhivatalok keretében működnek azok a decentralizált 
egységek, amelyek ténylegesen a terepen ellátják a fogyasztóvédelmi feladatokat. Ez egy jó 
megoldás, mert a kormányhivatalok keretében valamennyi egyéb terület – és itt a 
fogyasztóvédelemmel elég sok terület kapcsolódik – kérdéseit is együtt tudják kezelni. A 
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fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi hatáskörök ugyanakkor más területeken is 
megjelennek a kormányzati működésben, sőt a Vidékfejlesztési Minisztérium esetében bizony 
igen hangsúlyosan jelennek meg, de például a PSZÁF esetében a kormánytól független 
szervezet esetében is történik a pénzügyi területen fogyasztóvédelem. Ez azt jelenti, hogy 
rendkívül fontossá vált az összehangolás, a koordináció. Azt gondolom, a választott szervezeti 
megoldásoknak az az előnye, hogy jó koordináció valósul meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energiahivatal, a Nemzeti Élelmiszer-
biztonsági Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv, valamint a PSZÁF intézményei között. Ez a felsorolás nem egy 
tankönyvszerű felsorolás, azt jelzi, hogy nagyon szétaprózott, nagyon szétterült a 
fogyasztóvédelmi szervezeti rendszer, tehát valóban nagyon fontos a koordináció. Azt 
gondolom, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ezt a koordinációt az elmúlt egy 
évben, de a ciklus első felében jól látta el. Az a célunk, hogy ezeknek az intézményeknek, 
amelyeknek – zöme tehát nem a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányítása alatt 
működik – a legjobb gyakorlatait kicseréljük egymással. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóságnak tehát az a feladata, hogy begyűjtse, elemezze a legjobb gyakorlatokat, és ezekről 
készítsen egy olyan ajánlást, amit valamennyi más intézmény is követhet. (Földesi Gyula az 
ülésterembe érkezik.) 

Természetesen a jogi és szervezeti megújulás, ennek nyomán a fogyasztóvédelem 
ügyének megerősödése tetten érhető néhány konkrét lépésben is. Én ezeket különösen 
fontosnak tartom, mert minden egyes jogszabályi, törvényi, akár alaptörvényi erősödés és 
minden egyes szervezeti, intézményi erősödés csak akkor ér valamit, ha konkrét lépésekre 
sikerül ezeket lefordítani. Ilyennek tekintem a Fogyasztóvédelmi Tanács újjászervezését. Ez 
korábban is jól működött, de azt gondolom, az elmúlt két ülés során világossá vált, hogy még 
jobban is működhet ez a tanács, és ebbe az irányba léptünk, hiszen a Fogyasztóvédelmi 
Tanács alkalmas arra, hogy koordinálja, összehangolja a különböző területek 
fogyasztóvédelmi akcióit. Ilyen konkrét lépésnek tekintem a fogyasztóvédelmi törvény 
módosítását, amely egy 1997. évi törvény módosítását jelenti. Eltelt már egy kis idő, és 
közben sok minden történt a világban, ezen belül Magyarországon, tehát azt gondolom, ideje 
volt módosítanunk a fogyasztóvédelmi törvényt. Ezt meg is tettük, és természetesen nem 
kívánom ismertetni a bizottság előtt a törvény részleteit, mert a bizottság foglalkozott vele, a 
parlamentben pedig jóváhagytuk, de azért kiemelnék négy dolgot. A fogyasztóvédelmi 
törvény módosításánál különös tekintettel voltunk a békéltető testületi eljárás megerősítésére. 
A fogyasztói jogviták bíróságon is rendezhetők, de jobb, ha a bíróságon kívül kerülnek 
rendezésre. Ezért erősítettük meg a békéltető testületi eljárásokat. Ugyanez vonatkozik a 
panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályokra: ezeket is részleteztük, megerősítettük, ahogy a 
közérdekű keresetindítás és a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás rendelkezéseit is. 

Ezek azok a konkrétumok, amelyek ha jól működnek, akkor nem szükséges minden 
esetben a bíróságokat terhelni fogyasztóvédelmi sérelmekkel. Csak megemlítem, hogy 
változtak a panaszkezelésre, ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályok, és egyértelművé tettük 
például a változások során, hogy egy vállalkozás a megadott határidőig érdemben köteles 
válaszolni a fogyasztói panaszra. Ez így nem volt benne a korábbi törvényben, legalábbis nem 
volt egyértelmű. Az is változott, hogy a fogyasztó fogalma kibővült, és ezzel a 
fogyasztóvédelem területe bővült ki, hiszen a békéltető testületek eljárásaiban a természetes 
személyek mellett – akik korábban is benne voltak – a civil szervezetek, az egyházak, a 
társasházak, a lakásszövetkezetek, a mikro-, kis- és középvállalatok is fogyasztóként 
léphetnek fel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős lépés, és ezzel a kiterjesztéssel, 
ezzel a módosítással lefedjük a tényleges fogyasztók lényegében teljes körét. 

Azt is bevezette ez az új törvénymódosítás, hogy a békéltető testületek tanácsadó 
szervezetekként, tanácsadó testületként is felléphetnek, tehát nem szükséges minden ügynek 
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odakerülnie, hanem tanácsadóként akár már az ügy korábbi fázisában meg lehet oldani a vitás 
kérdéseket. Persze azt is fontosnak tartom, hogy a törvénymódosítás megtiltja azt, hogy a 
közszolgáltatók a Posta Elszámoló Központon keresztüli készpénzbefizetés esetében – ez a 
bizonyos sárga csekk, amit mindannyian ismerünk – különdíjat számoljanak fel; ez is egy 
fogyasztóvédő intézkedés. Hasonló konkrét változás a közérdekű kereset bevezetése, amit 
szintén nagyon fontosnak tartok vezetőtársaimmal együtt. Mint azt a bizottság tisztelt tagjai 
tudják, egyre több az olyan eset a fogyasztóvédelem területén, amikor egy fogyasztási terület 
érintett ügyfele csak nagyon kicsi pénzügyi sérelmet szenved el, viszont nagyon sokan 
vannak, akik kicsi, de egy személy, egy érintett fogyasztó által nem behajtható, nem 
intézhető, vagy nem érvényesíthető sérelmet szenvednek el. Erre vonatkozik a közérdekű 
kereset, ami összefogja az összes adott terület adott panasszal élő fogyasztóit. Ez a 
jogszabályi módosítás megteremtette a közérdekű keresetek széles körű alkalmazásának 
jogszabályi alapját, amit szintén nagyon fontosnak tartok. 

Ezt a fogyasztóvédelmi törvénymódosítást – amit május 14-én hagytunk jóvá az 
Országgyűlésben – egy olyan módosított törvénynek tekintem, ami már minden ízében 
sugallja a szemléletváltást, sőt a stratégiaváltást. Az élet és a gazdaság lehetőleg minden 
területén legyen tehát lehetőség minden típusú, minden fogyasztói csoportba tartozó 
személynek és közösségnek fellépnie az érdekei védelmére. Hasonló fontos változás a 
termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú törvényjavaslat, amelynek részletes vitája 
megtörténik a bizottságban és a parlamentben a hetekben. Itt a veszélyes termékek esetében is 
egy új szabályozást javasolunk, illetőleg a termékek forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának általános piacfelügyeleti szabályait szeretnénk megalkotni. Ez is egy nagyon 
fontos új jogszabályi, szervezeti és fogyasztóvédelmi eszköz. Hasonló módon fontosnak és 
előrelépésnek tartom azt a moratóriumot, amit új fogyasztói csoportok alapítására mondtunk 
ki, és egyben a már működő fogyasztói csoportok tagjainak érdekére is figyelemmel voltunk. 
Azt gondolom, az új fogyasztói csoportok létrehozására vonatkozó moratórium kifejezetten 
fogyasztóvédő szabály, amit 2014. január1-jéig fogadtuk el. Eddig az időpontig új fogyasztói 
csoport nem alapítható, és azt gondolom, közben elegendő időnk lesz arra, hogy átvizsgáljuk 
a meglévő fogyasztói csoportokat.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Engedjék meg, hogy külön 
értékeljem azt a lépést, ami egy új pozitív lista felépítését tette lehetővé. Igény volt a magyar 
üzleti szektorban arra – és ez nagyon jó jel –, hogy legyen egy pozitív lista, amelyre azok a 
cégek, vállalkozások kerülnek fel, amelyek jól működnek a fogyasztók szempontjából, 
betartanak minden jogszabályt, eleget tesznek minden minőségi követelménynek. Ez a pozitív 
lista most már 1302 vállalkozást tartalmaz, és egyre több vállalkozás kéri a listára történő 
felvezetését, egyre többen tartják jónak, ha jó róluk a kép. Azt gondolom, hogy ez is egy 
fogyasztóvédelmi lépés a jó irányba. Azt gondolom, az is említést érdemel, hogy ez 
Európában, ezen belül az Európai Unióban eddig példa nélküli eset, tehát hogy egy pozitív 
listával lépünk a fogyasztók elé, az üzleti szektor szereplőit pozitívan minősítve. Azt hallom 
innen-onnan, még az Ecofin ülésén is, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelem területén is 
érdemes lesz majd egy pozitív listát felépíteni.  

Hasonló konkrét lépés – és azt gondolom, jó lépés – volt a fogyasztóvédelmi 
konzultáció elindítása. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011 augusztusától indított egy 
széles körű konzultációt, amelynek során – helyesen – azt kérdezték az érintettektől, hogy 
milyen panaszaik, sérelmeik, milyen javaslataik vannak. 70 ezer válasz érkezett ennek a 
konzultációnak a keretében, és tulajdonképpen a válaszok egybecsengtek abból a 
szempontból, hogy szeretnek látni egy erős fogyasztóvédelmi hatóságot és egy áttekinthető 
fogyasztóvédelmet. Hasonlóan jó és konkrét előrelépésnek tartom a Nemzeti Fogyasztói 
Termékkosár megalkotását. Ebbe a termékkosárba olyan, Magyarországon gyártott és 
forgalmazott termékek kerültek bele, amelyek minőségi termékek. Ez megint egy nagyon 
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fontos dolog, úgy is mondhatnám, hogy a termékek pozitív listája, tehát egy olyan fogyasztói 
termékkosár, amiből ha valaki vesz, akkor biztonságban lehet. Egyrészt jó érzése lehet, hogy 
magyar vagy Magyarországon forgalmazott terméket vásárol, részben pedig a minőségi 
előírásoknak megfelelő terméket, árut kap. Hasonló módon a fogyasztóbarát tanúsítási 
rendszer bevezetése szintén egy konkrét előrelépés. A fogyasztóbarát védjegy elnyerésére 
pályázatot írtunk, írt ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és a kiskereskedelmi és 
vendéglátó tevékenységeket végző vállalkozások szerezhetik meg ezt a fogyasztóbarát 
védjegyet. Azt gondolom, ez is egy nagyon fontos, fogyasztókat felvilágosító, végül is védő 
lépésünk.  

A magyarországi fogyasztóvédelem nélkülözhetetlen része az ellenőrzés és a vizsgálat. 
Természetesen a jogszabályoknak és az eddig felsorolt konkrét lépéseknek van egy általános, 
fogyasztói közérzetet javító hatása – világosabb a körkép, lehet látni, hogy hol vannak a jó 
területek, vállalkozói csoportok, termékkörök a magyar gazdaságban, hol lehet fellépni a 
sérelem esetében –, de nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy mi folyik valójában, és erre 
vonatkoznak az ellenőrzések és a vizsgálatok. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011-es 
vizsgálati programja keretében 41 vizsgálatra került sor, de emellett a fogyasztóvédelmi 
felügyelőségek a fogyasztóvédelmi  hatóság szakmai irányításával több mint 27 ezer 
vizsgálatot folytattak le, tehát 41 központi és 27 ezer decentralizált vizsgálatra került sor. 
30 százalékos volt a kifogásolási arány, ami magas. Ezt most nem a legjobban működő 
magyarországi cégek selejt-, hulladékarányához viszonyítom, de magasnak találom a 
30 százalékot, és ezért nagyon fontos a vizsgálat és az ellenőrzés, mert annak is van egy 
visszatartó ereje a jövőre nézve. 2012-ben pedig tovább folynak a vizsgálatok: 44 vizsgálat és 
9, a fogyasztók fokozott védelmét és biztonságát érintő ellenőrzés történik Magyarországon. 
Itt valamelyest már csökkent a kifogásolási arány 24 százalékra. Remélni szeretném, hogy ez 
a jogszabályi háttér megerősödésének és a szervezeti intézményi keretek megalkotásának is 
köszönhető.  

Tisztelt Bizottság! Szeretnék még röviden kitérni a békéltető testületekre, amelyek 
tehát a bírósági úton kívüli kívánatos, gyors megegyezési fórumok. Az Európai Unió 
kifejezetten támogatja ezeket az alternatív vitarendezési fórumokat. Én azt gondolom, hogy ez 
egy olyan területe az Uniónak, ahol nekünk is az Európai Unió legjobb gyakorlatát érdemes 
átvenni. Átvettük, tehát megerősítettük a békéltető testületeket, amelyeket alapvetően az 
egyedi fogyasztói jogviták rendezésére használunk. Ezek fontos, ingyenesen igénybe vehető 
egyeztetési formák, tehát az érintettek szempontjából nem kerülnek pénzbe.  

Mint tudjuk, ez a Kereskedelmi és Iparkamara megyei szervezetei mellett működő 
fórumok – 20 ilyen fórum működik – és azt gondolom, hogy a békéltető testületek 2011-es 
tevékenysége egyértelműen bizonyítja, jelzi, hogy erre szükség van. Gondoljunk bele, hogy 
7874 darab ügyet tárgyaltak a békéltető testületek, a 20 fővárosi és megyei testület, és 
emellett 2011. július 1-jétől a PSZÁF mellett is felállt egy pénzügyi békéltető testület, amely 
a pénzügyi és biztosítási fogyasztóvédelem ügyét kezeli bíróságon kívüli egyeztetések 
formájában.  

Talán még két elemet szeretnék a tisztelt bizottság számára kiemelni. Nagyon 
fontosnak tartom a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil egyesületekkel való 
együttműködést, mert a fogyasztóvédelem kifejezetten az a terület, ahol az állam egyedül nem 
tud mindent elvégezni, vagy csak keveset tud elvégezni, szükség van egy nagyon széles civil 
és üzleti szektorbeli szerepvállalásra is. Az üzleti szektor részt vesz az említett új keretekben, 
a fogyasztóvédelem erősítésében, és a civil szervezeteket kérjük fel arra – ahogy eddig is –, 
hogy segítsenek bennünket, hogy megismerjük a sérelmes eseteket, támaszkodjunk a 
jogszabály-változtatási kezdeményezéseikre, és általában ők hozzák be az életet a 
fogyasztóvédelem területére. Mint ezt a bizottság tagjai tudják, egy pályázati keretben 
nyernek az egyesületek költségeik fedezetére pénzösszeget. A fogyasztóvédelmi társadalmi 
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szervezetek támogatása a vonatkozó 2012. évi költségvetési törvény szerint 90 millió forint 
Magyarországon, ebből az általános költségvetési szigor keretében sajnos 10 százalékot 
zárolnunk kellett, de 81 millió forint még mindig rendelkezésre áll. Azt gondolom, hogy ez is 
egy jelentős összeg. A 2012-ben kiírásra kerülő pályázati dokumentáció kezelői feladatait a 
Wekerle Sándor Alapkezelő látja el, és a Wekerle Sándor Alapkezelővel közösen alakítottuk 
ki a pályázati anyagot. Ezek rövidesen megjelennek, és indulhat az egyesületekkel a közös 
munka következő szakasza.  

Végül szeretném megemlíteni, hogy az Európai Unió a fogyasztóvédelem területén 
elöl jár; nem előttünk, de a globális gazdaságban magas szintű munkát végez. Ezért is volt 
különösen fontos és jó hír, hogy a magyar elnökség alatt fogadtuk el a fogyasztói jogokról 
szóló irányelvet. Ez kifejezetten a magyar elnökség egyik legnagyobb áttörése volt, és az 
Európai Parlament által is elfogadott szöveg az egész Európai Unióban megítélésünk szerint 
erősíti, és új szintre emeli a fogyasztók védelmét, különösen az üzlethelyiségeken kívül kötött 
szerződések és távértékesítés területén. Hasonló jogszabályi változásokat készítünk elő 
szintén európai uniós jogszabályok alapján, de azt gondolom, hogy erről érdemes majd talán a 
következő ülésen beszélni, hiszen további néhány jogszabályt az Európai Unió 
Versenyképességi Tanácsa május 30-ai ülésén tárgyal meg, és azt követően látjuk majd, hogy 
mit érdemes ezekből a magyar joganyagba beemelni. 

Tisztelt Elnök Úr! Végezetül csak összegzésként engedjen meg egyetlen mondatot. 
Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem részben a gazdaságpolitika keretében kell, hogy 
biztonságot nyerjen, tehát részben gazdaságpolitikai kérdés, részben azonban ezeknek a 
jogszabályoknak, törvényeknek, sőt alaptörvénynek, szervezeteknek, intézményeknek és 
tényleges akcióknak és lépéseknek a kérdése. Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem azért 
is erősödhetett meg az elmúlt egy évben Magyarországon, mert mind a jogszabályok, mind a 
szervezetek, intézmények, mind pedig a konkrét lépések terén előreléptünk, és ugyanezt 
tervezzük a következő egy évben is. Köszönöm szépen a bizottság megtisztelő figyelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, miniszter úr. Ahogy az lenni 

szokott, az ön által elmondottakhoz és az írásban hozzánk eljuttatott anyagokhoz 
kapcsolódóan egy konzultációt fogunk erről lefolytatni. Ennek a konzultációnak a 
folyamatában felváltva ellenzéki és kormánypárti képviselőknek jelentkezés útján fogom 
megadni a szót. Mindjárt élnék is a lehetőséggel, és megkérem, hogy a Házszabály 
értelmében alelnök úr adjon nekem szólásra lehetőséget. 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Önt illeti a szó, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Élni kívánunk a találkozás öröme adta 
lehetőséggel, miniszter úr, és néhány kérdéssel, megjegyzéssel és egy-két konkrét 
problémával szeretnénk önhöz fordulni. A jelenlegi kormányzati időszakban szívesen hoznak 
történelmi analógiákat, ezért ezt bátorkodom én is megtenni. Amit ön elmondott, az egy olyan 
szlogenre emlékeztet, ami úgy szólt, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel 
meg vagyok elégedve, de az a baj, hogy ez leginkább miniszter úrnak a véleménye. Abban 
nincs vita, hogy erősödött a fogyasztóvédelem, leginkább a minisztérium vezetői háttere, mert 
szinte nem tudok olyan kollégáját mondani, aki az elmúlt időszakban nem volt felelős 
hosszabb vagy rövidebb ideig a fogyasztóvédelemért. Talán az egyik helyettes államtitkáruk 
járt ebben a legszerencsétlenebbül, aki a feladat megkapását követően benyújtotta a 
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lemondását; bizonyára nem azért, mert a fogyasztóvédelem ügye vállalhatatlan volt, de ez 
nem is a mi dolgunk. 

Amit a civilekkel való együttműködésről mondott, miniszter úr – és ezek az 
általánosabb felvetéseim –, hogy ez egy épülő, erősödő kapcsolat, ezt a hozzánk eljutott 
információk, a civilekkel való konzultációk nem igazolják vissza, ők nem így gondolják. Ha 
például a pályázati úton való együttműködés lehetőségéről beszélünk, az elmúlt két évet 
folyamatosan végigkíséri az a vita, amely a kormányzati álláspont és mondjuk úgy, hogy az 
ellenzék által képviselt, civileket támogató álláspont közt van. Azt gondoljuk, hogy nemcsak 
szóban kell a civileket támogatni, hanem ennek formálisan is a tanújelét kell adni. 
Nyilvánvalóan ez a 81 millió forint is nagyon sok pénz, csak ahhoz képest, ahogy hozzájutnak 
a civilek, még ez is kevésnek tűnik. A törvénykezés minőségére vonatkozóan csak annyit 
hadd engedjen meg óvatos kritikaként miniszter úr – merthogy értékelem, hogy ön eljött 
hozzánk –, hogy a vízközmű-hálózattal, vízközművel kapcsolatos előterjesztés még hatályba 
se lépett, de a Ház már tárgyalja a módosítását is, szintén képviselői előterjesztés útján. Ha a 
két módosítást összevonták volna, akkor egyben megtárgyalhattuk volna, és lehet, hogy 
ennyivel kevesebb munkája lenne a parlamentnek. 

Van egy nagy dilemma, ez a kkv-k, a kis- és középvállalkozások támogatása ügyében, 
amellyel elviekben egyetértünk, a gyakorlatban pedig azt látom, hogy nagyon sokszor a 
fogyasztóvédelemmel szemben történik ez a támogatás. Itt már vannak nézetkülönbségek. 
Kitérek majd az önök anyagára is, de előtte két konkrét problémát szeretnék exponálni. Az 
egyik ahhoz kötődik, amit az Országos Kereskedelmi Szövetség is eljuttatott hozzánk 
levélben – minden bizonnyal volt módja miniszter úrnak is megismerni ezt a levelet –, ez az 
Erzsébet-utalványok témaköre, amely ki van osztva a bizottsági tagoknak is. Ez azt a 
problémát veti fel, hogy az Erzsébet-utalvány elfogadóhelyi megoszlása korántsem fedi le a 
kereskedelmet, leginkább a hazai láncok és egy nemzetközi áruházláncolat élvezheti ezt a 
lehetőséget, a többiek viszont nem, miközben az összes kereskedelmi adat pedig azt mutatja, 
hogy korántsem csak ott költik el a vásárlók a pénzüket. Nincs akadálya annak, hogy 
támogassuk a hazai ipart vagy a hazai kereskedelmet, csak akkor konkrétan egy ennél 
alkalmasabb formát kell erre találni, mert úgy nem működik, hogy a fogyasztók, a 
felhasználók rovására tesszük ezt. Mindez egyébként – szakmailag is azt mondják – akár még 
uniós aggályok felvetését is lehetővé teszi.  

Említettük azt, hogy Erzsébet-utalvány felhasználása, vállalkozói érdekek támogatása 
és ezzel szemben a fogyasztók vásárlói szokása az utalvány felhasználásánál nem igazolja azt, 
hogy ez így arányban lenne. Aztán van egy probléma, előttem van egy papír, miniszter úr: 
6 százalék az a jutalék, amit önök az Erzsébet-utalvány után kívánnak szedni. Ez a papír nem 
6 százalékot tartalmaz, ez a papír 8 százalék plusz áfát ír elő. Ha valaki be akarna szerződni, 
8 százalék plusz áfáért teheti ezt meg. Rendkívül furcsa, és szeretném kérdezni ebben az önök 
álláspontját, miniszter úr álláspontját, hogy akkor ez így van-e vagy nem így van, így helyes, 
nem így helyes, jónak tartják-e ezt a megoldást. Ezt azért is teszem egyébként, mert úgy 
vélem, hogy az általános fogyasztói érdekeket sértik ezzel a megoldással, amit itt tesznek, 
azon kívül a vállalkozói támogatásnak sem ez a legalkalmasabb formája.  

A másik ilyen egyedi ügy, amiről szeretnék beszélni, a devizahitelezés ügye. Ezt 
többek közt azért teszem, mert ez a szakmai háttéranyag, amit önök eljuttattak hozzánk, egy 
mondatban sem említi a devizahitelezést. Miniszter úr, az van ideírva, hogy „az elmúlt egy év 
eredményei a fogyasztóvédelem vonatkozásában”, és ebben nem szerepel a devizahitelezés, 
szerintem nagyon helyesen. Ebből adódóan én nagyon udvariasan megkérdezném, hogy 
egyébként ki gyártotta ezt az anyagot, merthogy csak annyi van rajta, hogy a minisztérium 
anyaga, azon belül nincsen jegyezve, hogy főosztály, államtitkár, helyettes államtitkár, 
miniszter vagy ki volt az, aki ezt készítette, úgy, hogy egyébként a devizahitelezésről egy szó 
nincsen ebben a háttéranyagban. Ugyanakkor viszont egy másik háttéranyagban, amit a 
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parlamenttől kaptunk, szó van a devizahitelezésről; ez a miniszter úr egyik interjúja. Ha 
megbocsát, csak úgy illik, hogy hitelesen idézem. (Dr. Matolcsy György: Megtisztel vele.) 
Miniszter úr azt nyilatkozza, hogy „A végtörlesztés meghirdetésének sem a fogyasztásbővítés 
a célja, hanem hogy az egymillió középosztálybeli devizahiteles visszakapcsolódjon a 
gazdaság vérkeringésébe. Azt, hogy Magyarország sikeres lesz-e, a középosztályhoz tartozó 
devizahitelesek döntik el, és nem a munkanélküliek.”. Nem is erre az ellentmondásra akarnék 
rámutatni, mert egyébként azt gondolom, hogy ma Magyarországon – látván a létminimum 
alatt élők számát, arányát, ami a négymilliót meghaladja – nagyon sok magyarországi 
állampolgárt talán érzelmeiben sérthet ez a megállapodás. Nem erre akarok rátérni 
fogyasztóvédelmi szempontból, hanem ha csak ez az egyetlenegy sikeres történet, a 
végtörlesztés, akkor igazából mi az ajánlat azoknak, akik nem tudnak élni a végtörlesztéssel 
vagy az árfolyamgáttal. A Nemzeti Eszközkezelő még csak tervezi az elindulását, az első 
szerződések most történtek meg, igen tudom, de mire abból egy kialakuló, jól működő 
rendszer lenne, azért még időt kell arra fordítani. Nem tudom, hogy az feltűnt-e – lehet, hogy 
én nem tudom jól, de majd akkor önök pontosítanak –, végig azt hallottuk a Nemzeti 
Eszközkezelő esetében, hogy 25 ezer lakás megvásárlását tervezi a Nemzeti Eszközkezelő; itt 
is tárgyaltuk. Egy apró probléma van, hogy ez a jogszabályban nem szerepel, ez egy 
bemondáson alapuló szám, magába az előterjesztésbe ez a szám nincsen beleírva. 
Nyilvánvalóan erre most lesz majd egy jó válasz, de igazán érdekes volna, hogy ez hogyan 
történik. A kérdésem miniszter úr felé, hogy mi az ajánlat azoknak, akik ezekkel a 
lehetőségekkel nem tudnak élni, és ők nem kevesen vannak: százezres, vagy ha akarom, 
milliós nagyságrendű érintetti körről beszélünk. 

A következő, amit szeretnék szóba hozni – ígérem, már nem leszek hosszú, miniszter 
úr, ez csak a ritka találkozás öröme –, a 11/2012-es kormányhatározat, amely egyébként a 
középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló feladatterv végrehajtásához 
szükséges kormányzati intézkedéseket tartalmazza. Ebben több olyan elem is van, amely 
egyébként kellően sejtelmes. Amikor ezt a fogyasztóvédelmi stratégiát tárgyaltuk, a bizottság 
egyhangúlag támogatta a stratégiát, de őszintén szólva azért érdekelne, hogy konkrétan hogy 
fognak történni azok a vállalások, például az 1/9-es, hogy célzott kampányokkal erősíteni kell 
a fogyasztók bizalmát az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban, a 
folyamatos végrehajtás, vagy a 3/2-e, az 1/7-es vagy az 1/6-os, ahol rendkívül sejtelmes 
kiírások vannak. Örülnék, ha egy rövidke kis információt abban kaphatnánk erről, mert ahogy 
látom, a szakmától való visszajelzés alapján ennek egyelőre nincsenek további lépései.  

Az utolsó kör, amit szeretnék szóba hozni, az ugyancsak egy fogyasztóvédelmet 
áttételes módon érintő és ismételten miniszter úr nyilatkozatára alapozó kérdés volna. 
Ugyancsak ebben az összevetésben vagy ebben a kis kigyűjtésben nyilatkozza miniszter úr 
azt, hogy „A pénzügyi tranzakciós illeték olyan taktikai atomfegyver a XXI. században, 
amely lehetővé teszi, hogy a foglalkoztatás terén felvegyük a versenyt az ázsiai országokkal.”. 
Önmagában ezt nem szeretném minősíteni, mert tisztelem annyira miniszter urat, de azt 
gondolom, hogy ha ez az állítás nem következik be, akkor milyen következtetést fog levonni 
miniszter úr önmagára nézve. A fogyasztóvédelmi szempontú megközelítésben pedig önök 
azt nyilatkozták – miniszter úr is több helyütt –, hogy a tranzakciós illeték, adó, most már 
illeték, valamint a távközlési adó egy olyan kivetett adónem, amely egyébként garantáltan a 
lakosság széles körére nem áthárítható. Az elmúlt két évben én csak olyan nyilatkozatokat 
olvastam, ahol az érintettek egyértelműen jelezték, hogy ők ezt át fogják hárítani a 
fogyasztóra. Mi az igazság ebben, miniszter úr, mi a garancia arra, hogy mondjuk a távközlési 
adót vagy a tranzakciós illetéket nem lehet a fogyasztóra áthárítani, és ilyen módon nem 
történik az, ami a különadók esetében, ahol például a bankokra kivetett különadó is 
viszonylag gyorsan a fogyasztóra át lett hárítva? Nem is nagyon gondolom, hogy érdemes 
ebben vitázni, de ha vita van, akkor mindenki megnézi otthon az adó kivetését követően a 
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saját banki papírjait, és ha abban költségnövekedést talált, akkor biztos nem véletlenül történt 
ez a dolog.  

Az utolsó megjegyzésem pedig a háttéranyaghoz kötődően egyetlenegy dolog volna 
még, és ez egy szakmai kérdés. Tervezi-e a tárca azt, hogy a fogyasztói fogalom 
egységesítésével segíti azt, hogy egyébként a jogszabályokon belül a különböző törvényekben 
a fogyasztó fogalmának a használatában segítse a jogalkotónak és a jogalkalmazónak a 
munkáját. Elnézést kérek miniszter úrtól, ha egy picit hosszabb voltam, de őszintén szólva, 
ill ő módon igyekeztünk készülni a nagy találkozásra. Én a magam részéről szeretném akkor 
visszakérni a szót, és utána szót adni a jelentkezésre váró képviselőtársaimnak. 

 
ELNÖK: Elnök úr, egy kis türelmet szeretnék kérni, mert kormánypárti oldalon 

Spaller Endre képviselő úr kért szót, neki megadom a szót, az ülésvezetést pedig visszaadom 
önnek. Tájékoztatom, hogy Ertsey Katalin képviselő asszony szót kért, míg ön beszélt.  

 
(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A rugalmas együttműködés jegyében Spaller képviselő 

úré a szó, azt követően Ertsey Katalin képviselő asszonynak fogok szót adni, utána Mágori 
Józsefné képviselő asszonynak, és meglátjuk, hogy ki kíván még a szépen formálódó 
konzultációhoz hozzászólni. Spaller képviselő úr, öné a szó. 

 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Két évvel ezelőtt, amikor ez a 

kormány megalakult, és átvettük az ország irányítását, ez egy olyan ország volt, ahol 
folyamatosan átverték az embereket hol itt, hol ott, hol a fogyasztói csoportokkal, hol az 
utazásos termékértékesítésekkel, hol a közszolgáltatásokkal. Az ember bárhova fordult, 
mindenhol azt látták, hogy tulajdonképpen kiszolgáltatottak, biztosak benne, hogy valami kis 
stikli van a számlákkal, az árakkal, igazából nem volt hova fordulniuk, ha valamilyen 
panaszuk volt. Ezeket a kiskapukat a kormányzat folyamatosan csukja be, és ehhez én csak 
gratulálni tudok. Az is igaz, hogy a hatóság ma nagyon szétdarabolt, ahogy ezt miniszter úr is 
mondta, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezt a szétdarabolást, ennek egy igen jelentős részét a 
szocialisták követték el, tehát miközben itt nagyon okosakat mondanak a 
fogyasztóvédelemről, azért azt ne felejtsük el, hogy ez így történt. 

Ugyanígy a devizahitelezés szerintem egy sikertörténet abból a szempontból, hogy 
hány embert sikerült ettől megmenteni. A nagy probléma ugyanis itt az volt, hogy az emberek 
felvették a devizahiteleket, mégpedig úgy, hogy azt mondták nekik, hogy ezt ők majd képesek 
lesznek fizetni, hiszen minden rendben lesz, aztán ahogy kiderült, hogy nincs minden 
rendben, és beköszöntött egy gazdasági világválság, az emberek rögtön megbánták, hogy 
felvették ezeket a hiteleket, de akkor már késő volt. Valamit ezzel tenni kellett. Azért azt 
mégiscsak elképesztőnek tartom, hogy aki egy balesetet okoz, az utána a mentőkön kéri 
számon, hogy itt miért vannak az emberek ekkora bajban. Talán nem kellett volna balesetet 
okozni.  

A „hogyan hárítják át a különadókat” című történettel nekem csak egy gondom van: 
ha mi nem különadókat vezetünk be, hanem mondjuk direktben megemeljük a különböző 
adókat, akkor utána nincs mit áthárítani. Értem azt, hogy önök azzal foglalkoztak, hogy 
amikor pénzügyi bajba került az ország, akkor rögtön elvették a tizenharmadik havi nyugdíjat 
és így tovább, az valóban egy nem áthárítható dolog volt, azt az emberek rögtön megérezték a 
pénztárcájukon. Itt most azt tudom mondani, és ezt ajánlom is – ezt felvetettem miniszter 
úrnak, és továbbra is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne –, hogy ugyanúgy, 
ahogy a mobiltelefon-társaságoknál számhordozással lehet szolgáltatót váltatni, szerintem ezt 
a bankoknál is be kellene vezetni: az ember megtartja a számlaszámát, nem kell semmilyen 
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papírügyintézést végeznie. Utána nagyon könnyen bankot tud az illető váltani, és ha egy bank 
megpróbálja ezt áthárítani, akkor ez kiküszöbölhető, azonban azt gondolom, hogy ami talán 
még ennél is sokkal fontosabb, hogy maga a hatóság az egy emberarcú hatóság. Korábban 
úgy ismertük meg az NFH elődjét is, mint egy büntetőhatóságot, mint bármelyik másik 
hatóságot: ahol ő megjelent, ott mondhatom azt, hogy biztosan büntetés következett be. Ez ma 
nem így van. Ma már van pozitív lista van,  elsőre nem büntetik a kkv-kat, kivéve a nagyon 
súlyos eseteket, de én idesorolom azt is, hogy konkrét tájékoztatókat küldenek ki például 
karácsonykor, hogy mi az, amire a fogyasztóknak oda kell figyelniük. A sárgacsekk-adó 
onnan indult, amennyire én tudom nagyjából, az a kezdeményezés, hogy a sárga csekk után ne 
lehessen különdíjat szerezni. A fogyasztóvédelmi konzultációt én egy nagyon fontos dolognak 
tartom, és azt, hogy ezt a hatóságot meg kell erősíteni, és azokat a jogokat, amelyek a korábbi 
kormányok alatt elkerültek a hatóságtól, egy kicsit koncentrálni kell, úgyhogy én gratulálok 
ehhez a munkához, mert azt gondolom, hogy ez a terület a kormány egyik páratlan 
sikerterülete. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én pedig stílszerűen gratulálok Spaller képviselő úrnak, 

mert mindig nagy élmény a hozzászólását meghallgatni. Ertsey Katalin képviselő asszony 
következik, őt Mágori Józsefné képviselő asszony követi, és megnézzük, hogy hogyan vannak 
a további jelentkezések. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is arra számítottam, 

hogy miniszter úr nem marad egyedül abban, hogy páratlan sikertörténetnek állítson be egy 
olyan két évet, illetve az elmúlt egy évet, amiben a Fogyasztóvédelmi Hatóság 
költségvetésének kétharmadát elvették. Csak egy-két olyan dolgot említenék meg, hogy a 
fogyasztóvédelmi törvényben a békéltető testületeknek egy olyan, nagyon súlyosan 
összeférhetetlen és az üzleti etikában teljességgel elfogadhatatlan funkciót adtak, miszerint a 
békéltető testület egyszer tanácsot ad, egyszer pedig képvisel. Egyébként ez minden normával 
és standarddal szembe megy, ami a nemzetközi standardokat illeti. Tényleg nem szeretnék 
reagálni arra, amit Spaller Endre mondott, viszont egy olyan dolgot felemlített, aminek 
muszáj itt elhangozni. Ez a bizottság szavazta le azt a módosító javaslatomat, hogy a bankok 
megkönnyítsék a bankváltást Magyarországon az ügyfeleknek. A Fogyasztóvédelmi bizottság 
tagjai voltak azok, akik – pontosan arra a mobilváltós példára alapozva, amihez kapcsolódóan 
beadtam módosító javaslatot, hogy a bank köteles legyen maga intézni, ugyanúgy, ahogy 
mobilszolgáltatót váltunk – fejüket lehajtva leszavazták ezt a javaslatot, miután elmondták, 
hogy ez fontos lenne, és meg kellene csinálni. (Balla Gergő az ülésterembe érkezik.) Arra 
kérem miniszter urat, hogy intézkedjen ez ügyben, mert természetesen már megszoktuk, hogy 
leszavazzák az ellenzéki módosítókat, de vigyék ezt be saját néven, és szavazzák meg. 
Köszönöm szépen.  

A sikerpropagandához nem is nagyon szeretnék hozzászólni, egyetlen témában 
szeretném kérdezni miniszter urat. Amikor meghallgattuk itt a miniszterjelöltsége kapcsán 
2010-ben, az egyik legfontosabb téma, amiben polémia folyt köztünk, hogy a helyi piacot, a 
helyi termelést mennyire lehet megerősíteni Magyarországon, miután már minden falut 
elfoglaltak a nemzetközi áruházláncok. Akkor ön azt mondta, hogy szeretné látni, hogy ahogy 
ez egy kulturált európai országban látszik, minden vasárnap délelőtt helyi piac népesíti be a 
város főterét, amit utána szépen eltakarítanak, és minden megy tovább. Egyrészt szeretném 
megkérdezni, hogy hány ilyen vidéki várost ismer, ahol ez megvalósul. Egy pár olyan példát 
ismerek, mint például a káptalantóti piac, amit a mai napig próbálnak ellehetetleníteni, 
olyannyira, hogy most már Óbudára jön föl egy kitűnő polgármester befogadását követően, és 
nem látok a vidéki városokban ilyen helyi piacokat. Ez az egyik, azt mondtuk, hogy ez lenne a 
gáz a helyitermék-értékesítés ügyében.  
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A másik viszont – amit úgy fogalmazott, hogy a fék – a plázastop-javaslatunk. 
Érdeklődnék, hogy mennyire ítéli sikeresnek azt a plázastop-javaslatot, illetve azt a 
megvalósult eljárást, amiben sem a nyilvánosság, sem a helyi közösség, sem hatásvizsgálat, 
sem információ nincsen benne, ami alapján lehetne ezt a hatásvizsgálatot eldönteni, hogy 
milyen hatása lesz a helyi egységnek. A megvalósult javaslat – mind a törvény, mind ennek az 
eljárási rendelete – pontosan szembemegy azzal az igénnyel, hogy az LMP eredeti javaslata 
szerint kifejezetten egy rövid, átmeneti moratóriumról lett volna szó, fél évre, ami alatt a helyi 
közösségek bevonásával kidolgozzák azt, hogy milyen szempontok alapján, milyen 
hatásvizsgálatok alapján, a helyi termelőket hogyan védve lehet vagy nem lehet egy adott 
üzlethelyiséget megnyitni. Nem 300 négyzetméter, hanem 1000 négyzetméter volt a javaslat 
lényege. 

Amit önök végeznek ez ügyben, az pontosan azzal az elvvel megy szembe, hogy ne 
helyben dönthessenek az emberek, hogy ne legyen befolyásuk arra, hogy ki és hogyan telepít 
oda egy újabb áruházat, hanem Budapesten, a minisztériumban – ki tudja, milyen 
hatásvizsgálatok és milyen szempontok alapján  – döntik el azt, hogy például kisebb 
településekre milyen fajta élelmiszer-áruházat lehet telepíteni. Szeretném megtudni, hogy 
miben járul hozzá a helyi termékek értékesítésének segítéséhez az, ha ez a plázastopbizottság 
nem engedélyezett egy debreceni termelői piacot, nem engedélyezett egy kisebb novai 
élelmiszerboltot, ugyanezt egy cigándi helyszínen sem engedélyezte, ami – mint tudjuk – az 
Erzsébet-kártyával együtt egy olyan hatást fog elérni, hogy nem tud máshol vásárolni az 
illető, csak azokban a helyi boltokban, ahol ez az elfogadás létrejön. Ezeket a 
minisztériumban, Budapesten szelektálják, és pontosan a helyi termelők, a helyi közösség és a 
helyi gazdasági élet szereplői maradnak ki ebből az egész döntéshozatali folyamatból, nem 
beszélve arról, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek egyszerűen nem fognak tudni 
bevásárolni, ha az Erzsébet-kártya és ez a két hatás összeadódik.  

Ezért szeretném tényleg kérdezni azt, hogy a következő, hátralévő két évben mit fog 
tenni azért, hogy a helyi piacok, a helyi termelés, értékesítés növekedjen ebben a fék és gáz 
összefüggésrendszerben, ahogy ön jelezte, hogy egyrészt gátoljuk azokat a letelepedni kívánó 
láncokat, amelyek megeszik a mostani helyi gazdaságot – figyeljünk oda, mert nem egy most 
alakuló dologról van szó, hanem vissza kell bontani egy már kialakult pláza-, hiper- vagy 
nagyáruház-láncolatot –, a másik oldalon pedig a gáz: hogyan segíti a helyi termelők 
értékesítését az, ha önök gyakorlatilag semmit nem tettek ez ügyben. Amit tettek – és ez az 
utolsó pont, amit szeretnék felhozni –, hogy szintén Budapesten, a helyiekkel egyáltalán nem 
egyeztetve egész egyszerűen az önkormányzati rendeletben előírták azt, hogy csak akkor 
pályázhatnak hátrányos helyzetű kistelepülések önkormányzati gyermekétkeztetés-
támogatásra, ha helyi termékből és helyi melegkonyhával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag természetesen a szándék fontos, és mi ezt támogatnánk, de megint kisbaltával, 
Budapestről estek neki egy olyan ügynek, amiben kellett volna egy fokozatosságot és egy 
olyanfajta, felépülőben lévő rendszert kialakítani, amikor a helyi közösség nem esik el a 
támogatástól, és gyerekek tízezrei nem maradnak éhen azért, mert Budapesten valaki úgy 
döntött, hogy mostantól ez így lesz. Ugyanezt a kisbaltás módszert alkalmazták a fogyasztói 
csoportoknál. Azt kérem, hogy egy kicsit világítsa meg nekünk, ha itt most már a 
konszolidáció éveit fogjuk élni, hogy hogyan lesz ebből a fajta működésmódból egy kicsit 
átállás arra, hogy a helyi közösségek konzultálnak, nem pedig Budapesten, mindenféle 
korrupciós kockázatokat rejtő megbeszélésen dőlnek el dolgok, és végre elindul az, hogy a 
helyi termékeket helyi piacon jobban lehet értékesíteni Magyarországon, mint eddig, mert 
ebben az önök teljesítménye eddig egyelőre a Gyurcsány-kormányéval egyezik meg. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Bocsánatot kérek képviselő asszonytól, de Szabó Zsolt alelnök úr jelezte, 
hogy egy kérdést szeretne feltenni. Ha ez tényleg egy kérdésről van szó, akkor meglátjuk, 
hogy utána hogy haladunk. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Megpróbálok rövid lenni. Tisztelettel köszöntöm én is 

miniszter urat! Ertsey Katalin képviselőtársamat szívesen látom Hatvanban akár a hét 
bármelyik napján egy ilyen piacon, meg tudom mutatni, de több képviselőnk van itt, aki ezt 
meg tudja mutatni. Minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó; akkor 
próbáljuk a jó oldalát fogni a dolognak. Én úgy gondolom, hogy ritka az a törvény, ami a Ház 
elé kerül, és konszenzus van, és egyformán támogatjuk. A termékek piacfelügyeletéről van 
szó, amit mindannyian támogatunk, mert egy jó ötlet. Egy hibája van ennek a törvénynek: 
benne van az, hogy „non food”, nem élelmiszer.  

Miniszter úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy kormányülésen volt-e szó arról, 
illetve miniszter úr fel tudná-e azt vállalni, hogy a jól működő Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz csatolva az élelmiszerek végre ugyanilyen jogszabályi feltétel alá tudjanak 
kerülni, és ki lehessen végre szűrni azt a problémát, ami a piacon tapasztalható 
élelmiszerminőség kérdéskörben, mert tegyük hozzá, hogy a fogyasztókat leginkább ez a téma 
érinti. Erről többször szó volt. Úgy gondolom, hogy gazdaságilag, pénzügyileg, költségvetési 
szempontból ez egy jó megtakarítás lenne, és ez már többször felvetődött itt a mi 
bizottságunkban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván szólni? Megadom a szót képviselő asszonynak. 
 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én 

annyit tudok mondani a sok negatív hír után, hogy először is ennek a kormánynak van először 
a parlamentben állandó Fogyasztóvédelmi bizottsága, amely hétről hétre megtárgyalja a 
felvetendő kérdéseket, és nem eseti bizottság, ami egy évben egyszer van. A kormány a civil 
szervezetektől átvállalt nagyon sok hatósági munkát, amelynek a helye az állami szerveknél 
van. Ez két olyan előny, olyan újszerű dolog, ami a XXI. századi fogyasztóvédelmi 
megfelelésnek tesz eleget. Köszönöm az eddigi munkájukat. Én úgy kerültem ide, egy 
mezőgazdasági vállalkozó cégtől, egy családi vállalkozástól vagyok, hogy járatlan voltam 
ezen a területen, de a két év alatt sok olyan változás történt, ami a lakosságnak megfelel, ami 
felmérhetetlen előny. 

Az előbb Szabó Zsolt alelnök úr szólt a piaci helyzetekről, vagy hogy engedik-e a 
piacokat vagy nem. Ajánlom figyelmébe Ertsey Katalin képviselőnőnek, hogy Csongrád 
megyében látogasson el minden valamirevaló városra és településre: mindnek van piaca. (Z. 
Kárpát Dániel az ülésterembe érkezik.) Az nem a kormány tevékenysége, az igaz, hanem 
hosszú évtizedek és évszázadok alatt alakult ki, de nem kell türelmetlennek lenni, mert ahol 
nincs, valószínűleg ott is be fogják vezetni. A piacok felügyeletével én is elégedetlen vagyok.  

Miniszter úr figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ennek a bizottságnak van egy 
élelmiszeri albizottsága is. A közreműködőkkel és a Magosz segítségével készen van egy 
törvényszöveg, ami a piacokon az élelmiszer-felügyeletről és az ott tárolandó termékekről 
szól, amit ajánlok figyelmébe, és ha kéri, akkor el tudom juttatni. Egy problémáról szeretnék 
viszont még beszélni: a pozitív listák nagyon tetszenek nekem, oda cégek, magánemberek, 
mindenki felkerülhet, de létezik egy negatív adóslista Magyarországon, ez a bizonyos KHR-
lista. Arra kérem a miniszter urat, hogy nagyobb erőt kellene oda összpontosítani, és 
ellenőrizni, hogy hogyan és miképpen tudnak felkerülni oda cégek és emberek, mert nagyon 
sok ember életét lehetetlenítik el. Utólag, hónapokig tartó kivizsgálás után le lehet onnan 
kerülni, de sokszor oktalanul kerülnek oda fel, és nagyon sok embert lehetetlenít el ez a 
történet. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Érdeklődöm, hogy ki kíván 

hozzászólni. Alelnök úr jelezte hozzászólási szándékát. Ha ellenzéki oldalon nincs szólási 
igény, akkor alelnök úrnak adom meg a szót. Zsigó Róbert alelnök úr következik. Alelnök úr, 
öné a szó. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden 

hozzászólni. Elnök úr az elején említette miniszter úr időbeosztását, tehát megpróbálok neki 
időt hagyni, hogy tudjon válaszolni a felvetésekre. Megpróbálok arról beszélni, ami a mai 
bizottsági ülés célja, hogy egyrészt megpróbáljuk értékelni az elmúlt egy esztendőt 
fogyasztóvédelem területén, másrészt pedig ilyenkor talán egy kicsit alkalmunk van arra, 
hogy a bizottság munkáját is értékeljük, merthogy ilyenkor szóba kerülnek olyan ügyek, 
amelyeket az elmúlt egy esztendőben megvitattunk. Egyetlen dolog ügyében szeretném 
megnyugtatni Ertsey Katalin képviselő asszonyt, hogy mivel több meghívás is érkezett hozzá 
a bizottsági ülésen helyi piacra, ezért nem hívom meg Bajára a helyi piacra, mert úgyse lenne 
ideje eljönni, az elnöke egyébként is nemrég volt nálunk, tehát biztosan tudja, hogy nálunk is 
működik ilyen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Nemrég vagyunk túl a fogyasztóvédelmi törvény vitáján, és 
számtalan olyan törvény van az asztalunkon, a parlament asztalán, amelyet a bizottság is 
megvitatott, amely a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos. A fogyasztóvédelmi törvény 
vitájában, a bizottsági ülésen, az Országgyűlésben is, hogy ez alkalmat ad arra, hogy 
mindenki, aki helyben fogadóórát tart, vagy leveleket, ügyeket kap a Fogyasztóvédelmi 
bizottság tagjaként, ezt hajlamos ilyenkor mindig előhozni, merthogy azt gondolja, hogy 
minden a fogyasztóvédelmi törvényhez tartozik. Már az anyagból is, miniszter úr által 
elmondottakból is kiderül, de akik ezen a területen dolgozik, az egy kicsit magától is tudja, 
hogy ez egy meglehetősen bonyolult, szerteágazó intézményrendszer, feladat, nem is egy 
minisztériumhoz, hanem több minisztériumhoz tartozik, nem is egy hatósághoz tartozik, 
hanem több hatósághoz tartozik. Azt gondolom, hogy ha a miniszter úr részben fog tudni 
válaszolni a most felvetett kérdésekre, akkor elégedettek lehetünk, de ilyenkor, miniszteri 
meghallgatás során kétségtelenül előkerül minden ügy, amely az elmúlt egy esztendőben 
sérelem volt. Így van ez a devizahitelezés ügyével is. Egyetlen mondatot engedjenek csak 
meg. Miniszter urat tájékoztatom arról, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság sokszor 
foglalkozott az üggyel, hosszú órákat töltöttünk itt – néha együtt, néha nem – a 
devizahitelezés ügyében. Persze alapvetően társadalompolitikai nézetkülönbségről van szó az 
ellenzéki, illetve a kormánypárti oldal között, de azért azt engedjék meg, hogy én is 
megemlítsem, hogy azt mondani, hogy ezen a területen az elmúlt két esztendőben nem történt 
semmi, azt mondani, hogy ezen a területen nem értünk el eredményt – ami minden bizottsági 
ülésen elhangzott –, igen barokkos túlzásnak gondolom. Ahhoz képest, amilyen  helyzet 2010 
nyarán ezen a területen történt, persze el lehet várni azt a lehetetlen dolgot, hogy amikor 
2012-ben minisztert hallgatunk meg május végén a bizottságban, akkor már arról tudjon 
beszámolni, hogy minden rendben van, de ez irreális elvárásnak tűnik. 

Mivel ígértem, hogy nem leszek hosszú, két dolgot szeretnék csak konkrétan 
megemlíteni. Az egyik a hatósági ügyek, és itt a szerteágazó hatóságok közül a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságról beszélnék csak, felhívva miniszter úr figyelmét, tájékoztatva 
arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az elmúlt két esztendőben és az elmúlt egy 
esztendőben is nagyon sokat változott. Egy olyan hatóságról, legalábbis olyan feladatról van 
szó, ami 2010 előtt emlékeim szerint sokkal többet foglalkozott – elnézést kérek a 
kifejezésért – a vállalkozók vegzálásával, illetve csak és kizárólag azon az egy módon 
próbálta ellátni a feladatát, hogy lehetőleg mindenkit meg tudjon büntetni. Én úgy látom, amit 
miniszter úr is felsorolt – ami egyébként bizottsági tapasztalat is, mert itt minden bizottsági 
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ülésen valamilyen módon képviselteti magát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság –, hogy ez 
a hatóság megváltozott, és megpróbál elsősorban nem azzal foglalkozni, hogy hogyan tudja 
megbüntetni a vállalkozásokat, hanem olyan munkát végez, hogy hogyan találhatunk 
partnerre a vállalkozásokban azért, hogy a fogyasztók érdekei még inkább védelemben 
részesüljenek. Azt gondolom, hogy ezért a munkáért tisztelet és köszönet jár a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságnak is, hogy most kiragadjak egy hatóságot a többi közül. 

Másrészt pedig arról szeretném tájékoztatni miniszter urat, hiszen nyilván nem minden 
bizottsági ülést tud figyelni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is megbízható partnere a 
bizottságnak, akármi hangzott is itt el a mai ülésen. Emlékeim szerint elég aktívak vagyunk 
sok ügyben, az albizottságok, a főbizottság is sok ügyet tárgyal fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatban, de én nem emlékszem olyanra, amikor nem kaptunk volna korrekt, megfelelő és 
gyors tájékoztatást bármilyen ügyben akár személyesen, akár a minisztériumban más ügyben, 
ezt pedig nagy tisztelettel szeretnénk megköszönni. Rövidséget ígértem, ezt be is tartottam. 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, korrekt volt a hozzászólás. Ki kíván még élni a 

megszólalás lehetőségével? (Jelzésre:) Látom, hogy még néhány képviselőtársunk 
jelentkezik. Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak adom meg a szót, és meglátjuk, hogy azt 
követően van-e még szólási igény. Tudja mindenki, hogy úgy terveztük, hogy 11:40-ig ér rá 
miniszter úr, tehát a végén szeretnénk még érdemben reagálási lehetőséget adni. Ennek 
figyelembevételével is természetesen öné a szó, képviselő úr. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagy szeretettel köszöntök minden kedves 

megjelentet! Elnézéskéréssel szeretném kezdeni: a parlament és egyéb üléstervezés, -
szervezés révén egy időben zajlik több olyan ülés, amelyeken egyaránt részt kell vennünk, és 
ennek köszönhető a késésem, amiért még egyszer elnézést kérek. 

A tárgyra térve, fontos kérdés adódik számomra. A kiosztott zöld kartotékban található 
anyagban egy nagyon érdekes interjúra leltem, amelyből csak idéznék nagyon röviden: „Nem 
javítaná a gazdaságpolitikánk iránti bizalmat és hitelességet, ha nekünk is volna 
megállapodásunk az IMF-fel.”, a válasz pedig „Jelenleg is együttműködünk az IMF-fel 
számos területen, de hitelszerződésről nem tárgyalunk, és ezt nem is tartanám jó 
megoldásnak. Magyarország ezt a szakaszt már lezárta. A lépést egy ideig talán üdvözölné a 
pénzpiac, aztán rájönne, hogy az IMF-hez való visszatérés a gyengeség jele.”. Ennek rövid 
értelmezését szeretném kérni a miniszter úrtól. Hogy fordulhat elő ez a nagyon furcsa 
kettősség kommunikációs szinten, ami pár hónapon belül felmerül? Ez az előző év végéről 
származó anyag, a pontosság kedvéért tegyük hozzá. 

Devizahitelezés esetén én nem mondanám, hogy semmi nem történt ezen a területen; 
egyértelmű, hogy nagyon sok minden történt, nagyon sok olyan lépésen vagyunk túl, amelyek 
adott esetben amúgy értékelhetőek is. Mi elmondtuk, hogy ami akár három-négy 
devizahitelesen vagy hitelkárosulton segít, azt mi támogatni fogjuk. Két apró kérdés adódik 
ezzel kapcsolatban, amit nagyon sokszor felvetettünk már itt bizottsági szinten. Azért 
kísérelem meg ezt most még egyszer, hogy talán konstruktív választ kapok rá. Az egyik 
kérdés az lenne, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik a kilakoltatási kvóta által utcára 
tehető családok számának mennyisége és a Nemzeti Eszközkezelő által megmenthető 
családok, családtagok számának arányában fennáll, mert itt azért egy több ezres különbségről 
beszélünk. Látható az, hogy a kilakoltatási kvóta matematikailag több ember utcára küldését 
teszi lehetővé, mint amennyit az Eszközkezelő teljes feltőkésítettségével meg tud menteni. 
Önök 8 ezerről beszélnek folytatólagosan az Eszközkezelő tekintetében, a kvóta lényegében a 
havi ezer kilakoltatást is lehetővé tenne. Hogy ezt a bankok aztán betartják vagy sem, tehát 
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hogy egy 90 százalékot, 85 százalékot érnek-e el, vagy pedig megállnak 93,5-nél, mint az 
egyik negyedévben, ez gyakorlatilag a jó szerencse kérdése a hitelkárosultak szemszögéből. 

A másik fontos kérdés pedig, hogy mi lesz azokkal, akik esetében a Nemzeti 
Eszközkezelő kapcsán úgy dönt a bank, a pénzintézet, hogy az árverezés jobban megéri e 
bank, pénzintézet számára, tehát nem adja áldását az ügyletre. Itt nyilvánvaló, hogy ezen 
sokszor nagyon leszakadt, munkáját, megélhetését elvesztett réteg esetében egyetlenegy 
segítő fórum szokott még rendelkezésre állni: ez a tartozás egy részének forintosítása, 
néminemű könnyítés. Adódik a kérdés, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akikre az az 
ígéret vonatkozna, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. Pontosan azokra gondolok, akiken 
a Nemzeti Eszközkezelő nem segít, bár a tartozásuk negyedét forintosítanák, el is engednék, 
mégsem rendeződik vissza a helyzetük, hisz a munkaerőpiacra nem tudnak visszatérni.  

Tudjuk, hogy a kormányváltás óta 1900-zal több a betöltött munkahelyek száma 2010-
hez képest. Ez KSH-adat, tehát elég nehéz vitatni, de ha rátesszük a Nokia nyárra tervezett 
elbocsátási hullámának második felét, ami 2300 munkahely arányos ideeső részét érinti, akkor 
elmondhatjuk, hogy két év alatt azért lényegesen sajnos nem sikerült előrelépni a 
munkahelyteremtés területén. Én nem vagyok ellendrukker, tehát nagyon szeretném, ha 
sikerülne adott esetben több tízezerrel, ha nem is egymillióval növelni a betöltött álláshelyek 
számát, de amíg ez a kiút sem látható, amíg az ócsai falu – amelyet ha jól emlékszem, jóval 
régebbre ígértek már – még mindig nem tart ott, hogy akár egyetlen családot is be tudjon 
fogadni, és amíg a Nemzeti Eszközkezelő most kezdi meg lényegi működését, tehát egy 
féléves csúszással most került a parlament elé az a módosítás, ami lehetővé teszi, hogy több 
családot mentsen meg, addig elmondhatjuk, hogy sajnos itt több százezer ember van olyan 
helyzetben, hogy lényegi segítséget nem várhat, vagy ha kap valamilyen segítséget, az hosszú 
távon nem rendezi vissza az ő helyzetét.  

E ponton szeretném felhívni arra az apró számbéli tényre miniszter úr figyelmét, hogy 
ha kormányváltáskor meglépték volna a végtörlesztés lehetőségének bevezetését, az 
árfolyamgát akár nem is a 2.0-t, de csak az 1.0-t, szerény számításaink szerint mintegy 
600 milliárd forintot spórolt volna a magyar állam pusztán az árfolyambéli különbségekből 
adódóan a kedvezőbb árfolyamoknak köszönhetően, tehát látható az, hogy a további 
halogatásnak sem feltétlenül van értelme. Engem az érdekelne leginkább, hogy mi lesz ezzel a 
pár ezer családdal, akit a kvóta érint, de nem segít rajtuk semmi, és mi lesz azzal a több 
százezer családdal, akik számára még mindig nincs megoldási csomag. Nem kérek irreális 
dolgokat, nem azt kérem, hogy mindenkit palotába költöztessünk, teljesen egyértelmű, sőt a 
kilakoltatási kvóta esetén, meg amikor kilakoltatási moratórium meghosszabbítását kérjük, 
követeljük, akkor sem gondolunk arra, hogy az önkényes lakásfoglalókat hagyják a helyükön, 
hiszen erről szó nincsen, csak egy olyan emberszerű, civilizált megoldásra vágyunk, amely 
közelít ahhoz, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. Úgy érzem, hogy ez lenne egy jóléti 
társadalom felé vezető gazdaságban – mert ez valóban még nem az – egy olyan alapvető 
elvárás és célkitűzés, aminek azért illene megfelelni. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más képviselőtársam nem jelentkezett. 

Miniszter úrnak adnám meg a lehetőséget, hogy a kérdésekre, észrevételekre, megjegyzésekre 
reagálva tegye meg a reagáló körét. Parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter válaszadása 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Igen tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a kérdéseket. 
Igyekszem minden kérdésre elmondani a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetőleg a kormány 
álláspontját, vagy pedig szeretnék néhány tényt jelezni. Rögtön az egyik tény, hogy nekem 
nem jutott eszembe az, elnök úr, hogy mindennel meg vagyok elégedve; ez elég furcsa lenne 
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egy gazdaságpolitikus részéről, amikor 90 éve a legnagyobb globális, ezen belül európai, ezen 
belül európai uniós válság söpör végig rajtunk. Egy ilyen helyzetben egy mindennel 
megelégedett miniszter több mint gyanús lenne.  Nem vagyok mindennel megelégedve, elnök 
úr, szeretném jelenteni. 

 
ELNÖK: Megnyugtat bennünket. 
 
DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Ez egyben egy biztatás arra 

nézvést, hogy amivel nem vagyunk megelégedve akár a kormány, akár az NGM vezetésében, 
ott újból lépéseket fogunk tenni; akár nem hagyományos lépéseket is. 

Valóban, időnként még nálunk is van vezetőcsere, pedig az NGM az egy stabil vezetői 
gárdával rendelkező minisztérium , ezt talán mindenki látja, kitűnő vezetőtársakkal 
dolgozhatom. Az otthonteremtési programmal foglalkozó helyettes államtitkártól váltunk 
meg, mert nem voltunk megelégedve – lám, elnök úr –, hagyján, hogy én, a miniszterelnök, 
hanem a kormány meg a vezetőtársaim sem a korábbi teljesítménnyel, tehát ez nem a 
fogyasztóvédelemmel volt kapcsolatos. Persze a 81 millió forint az önmagában nyilvánvalóan 
nem lenne elég, viszont ez csak feladatfinanszírozás, tehát szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy a működési költségekre más forrásokból kapnak a civil szervezetekre pénzt, erre 
ráépülve, ezenfelül kapnak pénzt feladatközpontú pályázati keretek között. Az Erzsébet-
utalvány nem NGM-hatáskör, úgyhogy engedje meg, elnök úr, hogy ne fűzzek hozzá 
kommentárokat. Mi a SZÉP-kártyánál egy 1,5 százalékos kezelési költséget hagytunk jóvá, 
ami éppen a korábbi, talán 6 százalékos költségből jött le, úgyhogy én ezt tekintem helyesnek. 
Túlzottan tartom a 6 százalékot, a 8 százalékot pedig kifejezetten elfogadhatatlannak tartom. 

Elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem felvetését, hiszen a devizahitelezésről 
azért nem beszéltem, mert az egy egészen külön, nagy terület. Most, hogy elnök úr erre –
 tapintatosan ám, de erőteljesen – felszólított kérdés és hozzászólás formájában, engedje meg, 
hogy elmondjam, hogy ez a devizahitelezési teher megosztását, illetve kezelését tartalmazó 
elmúlt két év, ezen belül egy év egyik legnagyobb kormányzati sikere. Nem szeretnék 
semmilyen kormányzati sikerpropagandába belebonyolódni vagy beleszövődni, de azért ez 
nem semmi. Egymillió devizahitelesnél lépésenként, csoportonként, idősávonként más-más 
eszközöket használva, érdemben enyhíteni ezt a 2003 óta felgyülemlett döbbenetes terhet, ez 
egy nagyon szép teljesítmény volt, nem is tudtuk volna elérni egyedül; ebben őszintén szólva 
a frakciónk, a frakciószövetségünk – köszönöm szépen mindenkinek a segítségét –, más 
frakcióhoz tartozó képviselők, a civil élet javaslatai, sőt még a pénzintézeti kör javaslatai is 
hozzájárultak. Nincs már sok idő hátra, hisz még év végéig lehet az árfolyamgát 2-es 
programba bejelentkezni, illetőleg még folytatni a többi konstrukciót, nincs már sok idő hátra, 
de megítélésem szerint sikerül végül ez alatt az idő alatt rendezni az újkori Magyarország 
egyik legnagyobb pénzügyi gondját, pénzügyi terhét. Egymillió család – és igen, 
középosztálybeli család – számára jelentett 2008 októbere után egyre nagyobb terhet a felvett 
devizahitel törlesztése és a kamatfizetés, tehát az adósságszolgálat. Nem szeretném most 
devizahiteles vitává átalakítani a mai bizottsági ülést, csak szeretném megjegyezni, hogy az 
újkori magyar gazdaságtörténet morálisan legsúlyosabb döntése volt, amikor elengedték 
Magyarországon a devizahitelezést, és több pénznemet engedtek meg, ami a forint mellett 
még három deviza bekapcsolását bejelentette a magyar hitelrendszerbe. Ez egy irtózatos 
gazdaságtörténeti hiba, súlyos erkölcsi bűn volt. 

Jellemző módon azok a bankok, amelyek ebben részt vettek Magyarországon, saját 
országukban nem vehettek részt ilyen programokban, mert megtiltották nekik; elkezdték, 
például Ausztriában, s megtiltotta neki az ottani jegybank és az ottani kormány, helyesen. Azt 
gondolom, hogy ezt szeletenként rendezni tudjuk. 170 ezer végtörlesztő közel ezermilliárd 
forintos tehercsökkentést élt meg; ennek 65 százaléka, hogy úgy mondjam, megtakarítás volt, 
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ami jött innen, meg jött onnan, nem vizsgáltuk, nem vizsgáljuk, soha nem vizsgáljuk; jó, hogy 
megszabadultak a tehertől. Egy további mintegy 140 ezer, 90 napon túli adós kerülhet bele a 
másik konstrukcióba, és további 450-500 ezer adós kerülhet bele az árfolyamgát 2-es 
konstrukcióba az év végéig. Megítélésünk szerint itt ugyanolyan időbeli felfutás várható, mint 
a végtörlesztés esetében. Ez egy nagyon nehéz akció volt, egyetlen tankönyvben nem 
szerepelt egyetlen recept sem rá, egyetlen külföldi partnerünk sem értett velünk egyet, 
egyetlen magyar pénzintézet sem értett velünk egyet, de azt gondolom, hogy ez jelzi a 
megoldandó és részben megoldott feladat súlyát. 

Tisztelt Elnök Úr! Nem hasonló kérdés még nagyságrendileg sem a pénzügyi 
tranzakciós illeték, illetőleg a távközlési forgalmi adó kérdése. Garanciával senki semmire 
nem rendelkezik ezeken a területeken, de több jó jelünk van arra, hogy az adott üzleti 
csoportok nem tudják majd áthárítani a fogyasztókra a terhet; ilyen volt például a bankadó. 
Elnök úrral ellentétben a Nemzetgazdasági Minisztérium és a PSZÁF számai mást mondanak: 
azért zuhant a bankprofit Magyarországon, mert nem tudták áthárítani. Azt gondolom, hogy a 
bankok szerették volna ugyanazt a profitszintet elérni, mint amit elértek 2008-ban, 2009-ben, 
2006-ban, 2005-ben, de nem tudták elérni, nem tudták a bankadót áthárítani. A bankköltségek 
emelkedtek, de abban szép számmal más szempontok vagy más tényezők játszottak szerepet: 
abban van hozamgörbe, van árfolyamgörbe, sok minden más van, de az, hogy a banki profitok 
zuhantak – csak meg kell hallgatni a bankokat, ki így, ki úgy hallgatja őket –, azt gondolom, 
hogy ezt bizonyítja. A másik pedig, hogy biztosítási szektorban a kötelező felelősségbiztosítás 
esetében zuhantak a díjak, mert óriási verseny volt, és ma is az van. Mi arra számítunk, hogy 
nagy verseny lesz. Felhívom a figyelmet, hogy január 1-jétől kerül bevezetésre a pénzügyi 
tranzakciós illeték, amíg még nagyon-nagyon sok tárgyalási fordulóra kerül sor a 
Bankszövetséggel. Végül olyan megoldást fogunk követni, ami minden esetben a versenyt 
erősíti, és ezzel, ha nem is garanciát, de valószínűséget teremt arra, hogy nem hárítják át ezt a 
terhet. Végül, elnök úr, igen, teszünk kísérletet a fogyasztói fogalom egységesítésére, tehát 
hogy ki a fogyasztó, és a bizottság elé is terjesztjük; ez a munka megindult. 

Spaller képviselő úrnak köszönöm szépen az értékelését. A múlttal kapcsolatos 
véleményével teljes mértékben egyetértek. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy vizsgáljuk a 
banki szám átvihetőségét, hordozhatóságát; ez is egy olyan elem öt-hat elem közül, amely a 
versenyt erősítheti a pénzintézeti körben. Ezt vizsgáljuk, de köszönöm szépen a felvetését. 
Természetesen azt is köszönöm, és egyetértek vele, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak és 
általában ennek a fogyasztóvédelmi szervezeti intézményrendszernek a megerősítése 
megtörtént –  nyilván nem a végén vagyunk, még megyünk tovább –, és ez már érezhető 
nagyon sok, apró jel alapján a fogyasztóvédelem területén. 

Ertsey Katalin képviselő asszonynak szintén csak azt tudnám mondani, hogy nem volt 
szándékomban páratlan sikertörténetről beszélni, hiszen remélem, majd párosan jelentkeznek 
a gazdaságpolitika sikertörténetei – sok ilyen lesz, 10-12, kell még hozzá néhány év –, de azt 
szerettem volna jelezni, hogy bár páratlan sikertörténet nincs, jó irányba tett jó, okos 
lépésekről van szó. Ezek a jogszabályi háttér megerősítését szolgáló lépések: alaptörvény, 
kormányhatározat, fogyasztóvédelmi törvény, az európai uniós irányelv elfogadása, átültetése 
és egy sor más jogszabályi lépés. A szervezeti lépések és ezek a – hogy úgy mondjam –
 fogyasztóvédelem napi működését jelző lépések mind jó irányba mennek; nyilván nem 
elégségesek, nyilván sok minden még hátra van. 

A békéltető testületeknél nem látok összeférhetetlenséget, mert összeférhetetlenséget 
mondtunk ki, tehát azt mondtuk, hogy aki tanácsot ad, az nem bírálhat el, nem vehet részt a 
bírósági szakaszon kívüli békés egyeztető tárgyalásokon, tehát ott van egy személyi 
összeférhetetlenség, ezért nincs intézményi összeférhetetlenség megítélésem szerint. 
Egyébként ezt a civil szervezetek kérték, tehát pontosan a civil szervezetek kérését 
teljesítettük akkor, amikor azt mondtuk, hogy az, hogy végül is mi kerül békés egyeztetési 
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körbe, és annak hogyan lesz az eredménye, egy korai szakaszban már valószínűsíthető, és 
ezért ők konzultálnak, tanácsot adnak. Nem látunk összeférhetetlenséget egy intézményen 
belül, mert személyi összeférhetetlenség van a kétfajta funkció között. 

A helyi piacokra vonatkozó vélemények, sőt információk elhangzottak. Azt gondolom, 
hogy egy nagyon biztató folyamat legelején vagyunk: részben örököltünk azért jó helyi 
piacokat – én is tudnék néhányat mondani –, részben pedig néhány újonnan alakult. Nem 
lehetünk elégedettek ezzel, tehát a magam részéről Fazekas miniszter úrnak elmondom a mai 
beszélgetésünk rezüméjét. Persze ilyenkor mindig pénzmagról is esik szó, tehát hogy a 
költségvetés akkor támogassa némi pénzzel a helyi piacok nyitását. Ezt most eddig megtettük, 
de azt gondolom, hogy tovább kell menni, és kifejezetten a helyi termelők számára meg kell 
nyitni, ahogy Franciaországban, Ausztriában, az Európai Unió számos országában ezt teszik. 
Sokkal jobb talán a helyzet, mint képviselő asszony említi, de sokkal nagyobbak a 
lehetőségek, és ezeket nyugodtan valljuk be. Igen, szükségünk van szombati, de inkább 
vasárnapi helyi piacokra itt, ott, amott, nagyvárosokban, településeken, és azt gondolom, hogy 
ennek például a tanyarendszer fejlesztésével együtt kellene egy koncepciót öltenie, egy 
koncepcióba kellene ennek beleférnie. 

A plázastop egy új intézkedés, egy új intézmény. Ősszel a kormány beszámolót kért a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, amely beszámolóra úgy gondolom, hogy érdemes majd 
figyelni. 5000 négyzetméter felett korábban is, most is hatásvizsgálat kell. Az Engedélyezési 
Hivatal, amely a végső engedélyezési szót mondja ki erre, készít belső hatásvizsgálatokat, és 
minden esetben az a cél – amit egyébként képviselő asszony is mondott –, hogy a 
magyarországi szereplők, a hazai gazdasági szereplők, mögöttük a hazai termelők jelenjenek 
meg a hazai kiskereskedelmi és nagykereskedelmi, de alapvetően kiskereskedelmi hálózatban. 
Ez a cél. Ha ezt részben elősegíti a plázastop, akkor jó, ha úgy látjuk – és mondom, mindjárt 
teljes körű elemzés készül –, hogy nem, akkor módosítunk rajta. Jelen pillanatban vannak 
pozitív jelek, ugyanakkor vannak bírósági megkeresések is, amely bírósági megkeresések 
külföldi szereplőktől származnak. Ez mintha azt jelezné, hogy az ő sérelmükre elkövetett 
kormányzati akcióról van szó, de még egyszer mondom, elemzés és kormány-előterjesztés 
készül az ősz során. Szabó Zsolt alelnök úr felvetésével természetesen egyetértek. Az 
élelmiszerekre is hasonló szabályozással kellene készülnünk, mint amiről itt most beszélünk. 
Ez szintén egy másik tárca másik intézményrendszerét érinti. Fazekas miniszter úrnak 
beszámolok majd a mai megbeszélésünkről, és én azt gondolom, hogy ő nyitott lesz egy ilyen 
irányú összhang, harmónia megteremtésére.  

Mágoriné képviselő asszony felvetéseit köszönöm, és teljes mértékben egyetértek 
velük: mind a piacfelügyeleti, élelmiszerpiac-felügyeleti kérdéssel, mind pedig a negatív 
adóslista kérdésével. Itt a szigorúság és az igazságosság vagy a szigorúság és a méltányosság 
szempontjainak kell valahogy együtt érvényesülni, és ez az NFA teljes tevékenységére igaz, 
hogy ezt a kettőt kell nekik összhangba hozniuk. Éppen azért vezettük be a pozitív listát a 
másik oldalról, hogy kiegyenlítsük a negatív megítélésből származó sérelmeket, de 
természetesen ezt is megnézzük. Az általános értékelésre vonatkozó véleményét külön 
köszönöm. 

Zsigó Róbert alelnök úrral mélyen egyetértek, nagyon sok az intézmény és a 
koordinálandó intézmény, de jó, hogy egyre több ilyen intézményt tudunk koordinálni; az 
egész fogyasztóvédelemnek ez a lényege, és azt gondolom, hogy erről mindenki szólt. 
Devizahitelesekről volt szó. Valóban, nekem is az volt az érzésem 2010-ig, hogy a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság sokszor vállalat-, vállalkozás-, még inkább kisvállalkozás-
zaklatással foglalkozik és ez helytelen. Ha megnézzük az elmúlt két évet ilyen szempontból, 
akkor most már nem erről van szó, egészen másról, fogyasztók védelméről szól, nagyon 
sokban megelőzési jelleggel működik a fogyasztóvédelem, ami nagyon fontos, visszatartó és 
pozitív mintákat ad, amelyeket ha valaki tart, akkor bizonyosan nem kerül negatív eljárások 
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alá. Én is azt gondolom tehát, egyetértek alelnök úrral, hogy jelentősen változott, 
karakterében változott a fogyasztóvédelem működése, és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság valóban egy fontos nemzeti érdeket, a fogyasztók védelmét követi.  

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak köszönöm szépen a megjegyzéseit, különösen 
köszönöm, hogy olvasta és újraolvasta a Heti Válasz-interjúmat. Továbbra is érvényes, hogy 
Magyarországnak nincs tárgyalási folyamata a Nemzeti Valutaalappal és az Európai Unióval. 
Egyébként pedig még egy dolgot engedjen meg, képviselő úr: aki nemzeti érdekeket feladó, 
gyors tárgyalást kíván a Valutaalappal és az Európai Unióval, az hozzájárulna ahhoz, hogy 
Magyarországot, a magyar kormányt és a gazdaságpolitikát gyámság alá helyezzék.  

Az a tárgyalási folyamat – talán így hívnám –, nem taktika, nem stratégia, hanem 
tárgyalási folyamat, amelyet Magyarország miniszterelnöke és a kormány választott, az egy 
lépésről lépésre a nemzeti érdekeket óvó tárgyalási folyamat. Ezért vagyunk most abban a 
stádiumban, hogy az Európai Központi Bank által kifogásolt, jegybanktörvénnyel kapcsolatos 
pontokból azokat terjesztettük az Országgyűlés elé, amelyeket az Európai Unió joganyaga 
alapján az Unió Bizottsága megalapozottnak tartott.  

Ezzel sok mindent kimondtunk, azt is kimondtuk, hogy az Európai Központi Bank 
felvetésének többségét az Európai Unió joganyaga alapján az Európai Unió Bizottsága nem 
tartotta képviselhetőnek. Ha mi azonnal minden pontot elfogadunk, azzal azt gondolom, hogy 
nem csupán a nemzeti érdek feladásának ösvényére tértünk volna vissza, ahova soha nem 
fogunk visszatérni. Részben egy nagyon-nagyon rossz példát adtunk volna az Európai Unió 
számára, hiszen akkor minden országgal szemben és minden vitás területen az Európai Unió 
Bizottsága a magyar példára hivatkozva azt mondhatta volna a következő néhány hónapban, 
évben, évtizedben a tagállamoknak, hogy nézzétek, a magyarok is belementek abba, hogy az 
Európai Unió joganyagával nem megalapozott kifogásokat jogszabályi módosítással kezelte, 
megoldotta.  

Azt gondolom tehát, hogy rendkívül fontos, az Európai Unió történetének egyik nem 
látható, rejtett, de egyik legfontosabb küzdelme ma az Európai Unió centralizációs törekvése 
és a tagállamok nemzeti érdekeket képviselő törekvése közötti üzlet. Mi ebben tehát egy 
nagyon határozott, a nemzeti érdekeket óvó, ezért lépésről lépésre haladó folyamatot viszünk, 
és természetesen szeretnénk, és meg is fogjuk őrizni Magyarország pénzügyi mozgásterét. 

Szeretném képviselő úr figyelmét felhívni, hogy helyes a negyedévenként 
kvótarendszer szerinti ezres szám, de a 8 ezer helyett 25 ezer, de a három év alatt az egy év 
alatt is teljesülhet. Csak szeretném képviselő urat, ha nem is megnyugtatni, de tájékoztatni 
arról, hogy a kormány elszánt, és ha szükség van akár a Nemzeti Eszközkezelőnél, akár 
máshol, például szociális bérlakások területén az önkormányzatoknál újabb lépésre, hogy aki 
nem fért bele valamelyik konstrukcióba, illetőleg a kvótarendszer a 25 ezres szám fölé ment –
 ez most egy ideig nem lehetséges matematikailag sem, de valóban, egy idő után elvileg 
lehetséges lenne –, ott egyedi megoldást kell találnunk.  

A miniszterelnök úr által többször leütött hang az érvényes: senki nem kerülhet 
szociális rászorulóként az utcára, még akkor sem, ha nem fér bele ezekbe a konstrukciókba. 
Egyelőre bele kell férni, inkább arról van szó, hogy a tudásunk a magyar társadalomról és a 
magyar gazdaságról végesnek bizonyult – egyébként tudtuk, hogy véges –, mert nem 
tolakodtak sem az árfolyamgát 1-es, sem a 2-es, sem a 90 napon túli, forintra való átváltási 
konstrukcióira az ügyfelek, és az elején nem nagyon tolongtak a végtörlesztés esetében sem. 
Kicsit máshogy áll tehát a társadalom jövedelemszerkezete, mint ahogy azt gondoltuk, de 
valóban mintegy 140 ezres körben és a kvótarendszer figyelembevételével új beavatkozásokra 
lehet szükség. A költségvetés ezeket a forrásokat oda fogja adni akár a Nemzeti 
Eszközkezelőnek – 25 ezerig ennek rendben kell, hogy legyen –, vagy pedig az 
önkormányzatoknak.  
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Talán egy mondatot még a foglalkoztatásról. Tudásunk ott is végesnek bizonyult a 
magyarországi munkaerőpiac működéséről, hiszen a tényszámok kettősek. Az egyik, hogy a 
foglalkoztatás 59 ezer fővel bővült Magyarországon; ez a nyolcórás, 12 hónapos 
foglalkoztatás. Ennél nagyobb, mintegy 300 ezres a részmunkaidős, tört munkaidős 
foglalkoztatásbővülés – ez átszámítva 59 ezer –, azonban a munkanélküliség is magasabb, 
mert egyre többen hiszik el, hogy ha megjelennek a legális munkaerőpiacon, hogy úgy 
mondjam, akkor előbb-utóbb történik velük valami.  

Ez egy új trend Magyarországon, hogy úgy mondjam, tehát egyre jobban hiszik el, 
hogy valamilyen, akár közmunkaprogramban – akár egy támogatott foglalkoztatásbővítő 
programban, amit Czomba államtitkár úr irányít, akár egy más részmunkaidős programban –
 részt vehetnek. Azt gondolom, hogy ez áll az eltérő tendenciák mögött, de azt örvendetesnek 
tartom, hogy bővül a foglalkoztatás, és ezt mindenfajta válságstatisztika alátámasztja.  

Nincs módom lezárni semmilyen beszélgetést, elnök úr, én csak szeretném 
megköszönni a bizottságnak, elnök úrnak, alelnök uraknak, illetve a bizottság tagjainak a mai 
konzultációt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a rendkívül részletes választ is. Az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján a bizottság elvégezte a 
feladatát, miniszter urat meghallgatta; legközelebb majd egy év múlva találkozunk. 
Egyébiránt pedig köszönöm szépen, hogy a bizottság tagjai komolyan vették a bizottság 
szellemiségéből fakadókat, és kifejezetten szakmai jellegű kérdések, megjegyzéseket tettek fel 
miniszter úrnak, aki köszönöm, hogy megfelelően válaszolt. Talán így el is éri a következő 
programot, mi pedig tudjuk tovább folytatni.  

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom, miniszter úrnak és kollégáinak 
tisztelettel köszönöm a részvételt. Belevágunk a 2. napirendi pontba, de megvárjuk, amíg illő 
módon elköszönünk önöktől. (Rövid technikai szünet.) 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi 
XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7033. szám, új/átdolgozott változat 
a T/7026. szám helyett) 

Tisztelt Bizottság! Immáron akkor egy kis technikai szünetet követően folytatjuk a 
bizottsági ülésünket.  Tisztelettel köszöntöm képviselő urat a 2. napirendi pont 
előterjesztőjeként! Külön méltányolom, hogy egy másfél órás bizottsági miniszteri 
meghallgatás aktív hallgatója volt; bizonyára sok tanulsággal szolgált az előző napirendi pont.  

A 2. napirendi pont keretében a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról szóló, T/7033. számú 
törvényjavaslat – új/átdolgozott változat a T/7026. szám helyett –, Győrffy Balázs képviselő 
úr önálló indítványáról tárgyalunk. Képviselő urat megkérném, hogy legyen szíves röviden 
megtenni a legfontosabb, a bizottság hatáskörébe illeszkedő megállapításokat, azt követően 
lefolytatjuk az általános vitára való alkalmasságról szóló vitát, szavazunk, és lezárjuk a 
napirendi pontot. Képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. 

Győrffy Balázs (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság minden tagját és a jelenlévőket! Megígérem, hogy megpróbálom 
nagyon gyorsan és röviden összefoglalni, már csak abból kifolyólag is, hogy más bizottságból 
hozott tapasztalat alapján túl nagy konfliktusok nem lelhetők fel ebben a módosításban a 
frakciók között.  Ha paragrafusokra bontom, akkor az 1. §-ban szeretném tisztázni a beszállító 
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és a kereskedő viszonyát. A köztes kereskedő eddig nem számított beszállítónak, így bizonyos 
védelem sem illette meg, míg másik oldalon, a vállalatcsoporton belüli árumozgás 
tekintetében szeretném tisztázni, hogy nyilván ott nincsen szó beszállítói státuszról. 

A 2. §-ban szeretném az új termékek piacra jutását segíteni azzal, hogy megteremtem 
a visszáruzás lehetőségét a kereskedők számára, akik így talán bátrabban élnek majd azzal a 
lehetőséggel, hogy új termékeket rendelnek a beszállítóiktól. Szeretném egyértelművé tenni 
ebben a módosításban, hogy a kereskedő érdekkörébe tartozó költségnek kell tekinteni a 
termék tárolásával, hűtésével, élő állat esetében pedig annak takarmányozásával, tartásával 
kapcsolatos költségeket.  

Szintén fontosnak tartom a fizetési határidőt, ami sok esetben jellemzően 
problematikus, mármint a kiszolgáltatottság, az erőfölény miatt is, hogy legyen egy egzakt 
szám, amihez a kereskedőknek kötelező tartani magukat, hogy ne tudjanak a beszállítókkal 
szemben az erőfölényükkel sok esetben visszaélni. Amit viszont mindenképpen kiemelnék a 
módosító egyes részei közül, az a diszkriminatív árazás tilalma, ami egyébként EU-konform 
módon szeretne tiszta vizet önteni a pohárba a tekintetben, hogy a termék származási országa 
alapján ne lehessen más árképzési mechanizmust alkalmazni.  

Egyébként azt hozzáteszem, hogy az Európai Unió egy teljesen más logikával hozta 
meg ezt a szabályozást; ők azt gondolták, hogy a külföldi termék piacra jutását ne lehessen 
ezzel gátolni. Magyarországon az az extrém helyzet állt elő, hogy mi most egy uniós 
szabályozáshoz tudunk nyúlni, hogy ezzel a saját termékeink piacra jutását segítsük. Nagyon 
remélem, hogy ebben a törvénymódosítás bírja majd a bizottság támogatását.  

A továbbiakban, a módosító második felében pedig igazából az esetleges vizsgálatok, 
jogi panaszok gyorsítását szeretném elérni, különösen az elektronikus úton is elnyerhető 
adatok elektronikus úton történő bekérésével, illetve hogy amennyiben a közreműködő 
személyek nem megfelelő hozzáállással és segítőkészséggel viszonyulnak az esetleges jogi 
problémák megoldásához, akkor őket lehessen szankcionálni. Dióhéjban így tudnám 
összefoglalni, de amennyiben van kérdés, természetesen állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, szerintem nagyon jól fókuszált a 

legfontosabb részekre. Ha a bizottság az általános vitára való alkalmasság körében kíván 
kérdéssel vagy megjegyzéssel élni, akkor azt kérem, hogy jelentkezés útján tegyék meg. 
(Jelzésre:) Szabó Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót. 

 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk a 

törvénymódosításnak, mert úgy gondolom, hogy megint egy fontos lépést teszünk előre azon 
az úton, amin tovább kellene haladnunk. Azt kívánom Balázsnak, hogy még több ilyen jó 
ötlettel jöjjön, úgyhogy a bizottság a mi részünkről teljes egészében támogatja a 
törvénymódosítást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr; mindjárt a szavazásnál ki is derül. Szeretném 

megkérdezni, hogy a szakmailag illetékes tárcának van-e képviselője itt a teremben. 
(Jelzésre:) Arra szeretném megkérni, hogy legalább annyit mondjon, hogy a tárca támogatja-e 
az előterjesztést; nyilvánvalóan bennünket érdekel az is, hogy kormányzati oldalról van-e 
fogadókészség a javaslatra. Ha kíván élni a lehetőséggel, akkor megadom a szót.  

Galambos József (VM) ismerteti a tárca álláspontját 

GALAMBOS JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. Galambos 
József vagyok a Vidékfejlesztési Minisztériumból. Röviden csak annyit szeretnék mondani, 
hogy amint az itt elhangzott a képviselő úr részéről, más bizottságban sem volt ezzel 
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kapcsolatosan feszültség, és a munkatársam ott is kifejezte azt, hogy a VM támogatja ezt a 
kezdeményezést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel az információval gazdagabban és bátrabban tudunk 

az általános vitára való alkalmasságról dönteni. Kíván-e még valaki megszólalni? (Nincs 
jelentkező.) Én csak annyit jegyeznék meg – és utána megadom a reagálási lehetőséget az 
előterjesztőnek –, hogy ami benne foglaltatik, azzal egyetértünk, egyébként pedig a 
módosításokat nagyon fogjuk figyelni, mert a részletekben szokott mindig az apró változás 
benne lenni. Ígérem, hogy nagyon körültekintően fogunk eljárni a módosítások nyomon 
követésénél, ha lesz ilyen; ha nem, akkor így számunkra támogatható és elfogadható. Én 
megadom az előterjesztőnek a reagálási lehetőséget, utána pedig szavazásra fogom feltenni a 
kérdést. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm az alapvetően pozitív 

visszajelzéseket. Nem gondolnám, hogy más egyéb mondanivalóval kellene húzni a bizottság 
idejét, úgyhogy köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Mi köszönjük. Aki az említett előterjesztést általános vitára alkalmasnak 
tartja, az kérem, hogy most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangúlag elfogadta. Előzetesen konzultálva nem állítunk előadót, hanem írásban jelezzük 
a bizottság egyhangú támogató javaslatát. Képviselő úrnak még egyszer köszönöm. Lezárom 
a napirendi pont tárgyalását, és gyors szavazások fognak következni.  

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám) 

Vita és szavazás 

A 3. napirendi pont: a termékek piacfelügyeletéről szóló, T/6945. számú 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása és arról 
való döntés. Köszöntöm a minisztérium képviselőjét! Legyen kedves a jegyzőkönyvbe 
bejelentkezni, és ezzel a jegyzőkönyvvezető munkáját segíteni! Tessék parancsolni!  

 
SZOMORI BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait! Szomori Béla vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium kereskedelmi és 
fogyasztóvédelmi főosztályának főosztályvezetője. 

 
ELNÖK: Köszöntjük főosztályvezető urat, és örülünk, hogy az előző napirendi pont 

hosszas tárgyalásánál is érdemi módon részt vett, most viszont gyors szavazások következnek. 
Ha mindenkinél ott van az ajánlási terv, akkor az 1. ajánlási pontról fogunk dönteni, amely 
Szabó Zsolt képviselő úr módosító javaslata, amely egyébként összefügg a 3. ajánlási ponttal 
is, tehát értelemszerűen egyben fogjuk a döntésünket meghozni. Megkérdezem a kormány 
képviselőjének ebbéli álláspontját, majd azt követően a bizottságét. 

Az 1. ajánlási pont Szabó Zsolt képviselő úr módosító javaslata. A kormány 
álláspontja?  

 
SZOMORI BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

közvetíteni. A tárca álláspontja az, hogy mivel ez megtalálja az összhangot a kereskedő és a 
fogyasztó közötti viszonyban, ezért a tárca támogatja ezt a módosító javaslatot.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyugodtunk. Aki támogatja a módosító javaslatot, az 
kérem, hogy most szavazza meg! (Szavazás.) Tizenöt. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 
Aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A szükséges döntést meghoztuk. 

Úgy látom, hogy még a 4. ajánlási pontról kell döntenünk, ami szintén Szabó Zsolt 
képviselő úr előterjesztése. A tárca álláspontját szeretném megkérdezni.  

 
SZOMORI BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja ezt a módosító 

javaslatot, hiszen itt egy technikai jellegű módosításról van szó; ezt csak támogatni tudja a 
tárca. 

 
ELNÖK: Ez igazán megnyugtató. A tárca támogatja. Aki támogatja, az kérem, hogy 

most szavazzon! (Szavazás.) Tizenöt. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Meghoztuk a döntést.  

Aki talált még olyan módosító javaslatot, amelyről döntenünk kellene, az kérem, 
jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezártuk.  

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7034. szám) 

Vita és szavazás 

Lépünk tovább: a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló, T/7034. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. Köszönjük szépen főosztályvezető úrnak a részvételt, és 
szeretnénk kérni az újabb képviseletet ellátó kolléga becsekkolását, aki az én jegyzeteimben 
Gulyás Dávid osztályvezető úr. (Jelzésre:) Ezt is rögzítettük a jegyzőkönyvbe.  

Az általam és gondolom, az önök által is ott található ajánlási tervben egy olyan pont 
van, amelyről döntenünk kell: Kósa Lajos képviselő úr módosító javaslata a 2. §-ra 
vonatkozóan. Csak annyit szeretnék kérni kivételesen osztályvezető úrtól, hogy nyugtasson 
meg bennünket, hogy ez a módosítás nem hátrányosan érinti a majdani bérleti szerződésben 
lévőket. Mielőtt döntenénk, kérem, hogy értelmezze a módosító javaslatot. Öné a szó. 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

tárca a módosító javaslatot nem támogatja. Egyrészt a benyújtott törvényjavaslat kifejezett 
kormányzati szándékot tükröz, illetve egy megjegyzésem lenne: az 1. pontban képviselő úr 
módosítani javasolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt Nemzeti Eszközkezelőre.  

Itt azt szeretném elmondani, hogy azért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek kell 
szerepelnie a törvényjavaslatban, a törvényben, mert itt az ingatlanok tulajdonosa az állam és 
a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Vagyonkezelő, tehát az önkormányzatok részére 
történő tulajdonba adásra is az MNV Zrt. jogosult, nem pedig az Eszközkezelő. 

 
ELNÖK: És a 3. pont? Bocsánat, csak mi is itt konzultálunk, mert most ismerkedünk a 

javaslat nagyszerűségével. Ha jól értettem, akkor azt a pontját, amely arról szól – ezért 
kérdeztem osztályvezető urat –, hogy az Eszközkezelő által kötött bérleti szerződésben 
meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg, ha jól értem, akkor ezt 
tervezi elhagyni a képviselő úr, vagy akkor nem ugyanaz az ajánlás van előttünk. 
Osztályvezető úr, segítsen nekem ebben, legyen szíves. 

 
 GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Képviselő úr nyújtotta be ezt az 

indítványt, a tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Értettem; akkor könnyítettük a helyzetet. A tárca nem támogatja. Van-e 
olyan, aki támogatja a módosítót? (Szavazás.) Hét. Az egyharmadot megkapta. Van-e olyan, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Van-e olyan, aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. A 
bizottságban az egyharmadot megkapta a módosító.  Osztályvezető úr, nagyon szépen 
köszönöm az együttműködését. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezártuk. 

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. szám) 

Lépünk tovább: következik az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló, 
T/7028. számú törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm önöket! Amíg én itt megfejtem a 
szavazásunkat, legyenek szívesek a jegyzőkönyvbe becsekkolni, pontosan azért, hogy tudjuk 
a részvételüket dokumentálni.  

 
DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Honyek Péter vagyok, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője.  
 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm, osztályvezető úr. A 29. ajánlási pontról fogunk 

dönteni, amely a gazdasági bizottság javaslata. A módosító javaslat száma 20-as, tehát az 
ajánlási pontban 29-es számmal szereplő, de egyébként a 20. ajánlási pontról fogunk dönteni. 
Kíván-e valaki a döntés előtt bármilyen információhoz hozzájutni? (Nincs jelentkező.) 
Osztályvezető úr, a tárca vagy a kormány álláspontját szeretném megkérdezni.  

 
DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a 

módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Kormányálláspont van, és a kormány támogatja a gazdasági bizottság 

módosító javaslatát. Aki támogatja, az kérem, az most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő 
igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodással a bizottság meghozta a döntést. Köszönöm szépen az aktív és érdemi 
közreműködésüket. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezártam. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 

Vita és szavazás 

Következik a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, T/7029. számú 
törvényjavaslat, ugyancsak a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok 
megtárgyalása. Jelzem, hogy itt egy hosszabb lélegzetű szavazásra készüljünk, de úgy ítélem 
meg, hogy érdemben meg fogjuk gyorsan oldani.  

Az én forgatókönyvem alapján a kormány képviseletében Vadászné Egegi Mária 
főosztályvezető-helyettes és Lente Zsuzsa főtanácsos képviseli a tárcát, illetve a kormányt. 
(Jelzésre:) Köszönöm szépen a hölgyeknek. Kérem, hogy amikor megkérdezem az 
álláspontot, akkor legyenek szívesek azt ismertetni, egyben mindjárt az elején azt jelezni, 
hogy kormány- vagy tárcaálláspontot mondanak. (Vadászné Egegi Mária: Tárcaálláspontot.)  

Az ajánlási terv alapján az 1. ajánlási pontban szereplő előterjesztés Varga Zoltán, Pál 
Tibor és Lukács Zoltán képviselők módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Három igen; szomorú vagyok. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? 
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(Szavazás.) 3 igen szavazattal és 12 tartózkodással az előterjesztés nem kapta meg az 
egyharmadot a bizottságban.  

A 2. ajánlási pont Boldog István, Fejér Andor és több képviselőtársuk módosító 
javaslata. Szeretném megkérdezni a tárca álláspontját.  

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Tizenkettő igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három. Elfogadtuk a javaslatot. 

Most ugrunk egy picit, és a 27. ajánlási ponthoz lépünk, amely dr. Gyenes Géza és dr. 
Kiss Sándor képviselők módosító javaslata. Tárcaálláspont? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, az kérem, most szavazzon! (Nincs 

jelentkező.) Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag tartózkodott a módosító javaslat esetében. 

A 28. ajánlási pont Boldog István, Fejér Andor és több képviselőtársuk módosító 
javaslata. Tárcaálláspont?  

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosító javaslatot, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 

Tizenkettő igen. Aki nem támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A döntést meghoztuk. 

A 29. ajánlási pont dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor képviselők módosító javaslata.  
 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Nincs jelentkező.) Aki nem 

támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Tizenkét tartózkodás. A döntést meghoztuk, egyharmadot nem kapott.  

A 30. ajánlási pont Varga Zoltán, Pál Tibor és Lukács Zoltán képviselő urak módosító 
javaslata. Tárcaálláspont?  

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Aki nem 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenkettő tartózkodással a 
döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. Köszönöm szépen.  

A 31. ajánlási pont Boldog István, Fejér Andor és több képviselőtársunk módosító 
javaslata. Tárcaálláspont? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki 

nem támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Három nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) A bizottság a javaslatot elfogadta. 
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A 32. ajánlási pont dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor képviselő urak módosító 
javaslata. Tárcaálláspont? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Nincs jelentkező.) Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Három.  Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenkettő. A döntés 
meghoztuk, egyharmadot sem kapott az előterjesztés. 

A 33. ajánlási pont Varga Zoltán, Pál Tibor és Lukács Zoltán képviselő urak módosító 
javaslata.  

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Aki nem 

támogatja?  (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenkettő. A javaslat nem 
kapta meg az egyharmadot. 

A 34. ajánlási pont Boldog István, Fejér Andor és több képviselőtársuk módosító 
javaslata. Tárcaálláspont? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Három nem. Tartózkodás nem volt. A döntést meghoztuk. 
A 38. ajánlási pont Boldog István, Fejér Andor és több képviselőtársuk módosító 

javaslata. Tárcaálláspont?  
 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki 

nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. A 
bizottság meghozta a döntését. 

A 39. ajánlási pont Varga Zoltán, Pál Tibor, Lukács Zoltán képviselők módosító 
javaslata. Tárca? 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Három. Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) 

Aki tartózkodik? (Szavazás.) Tizenkettő. Meghoztuk a döntést, egyharmadot sem kapott. 
A 40. ajánlási pont ebben a sorban az utolsó döntésünk, Boldog István, Fejér Andor és 

több képviselőtársuk módosító javaslata. Tárcaálláspont? 
 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenkettő igen. Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Három nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A döntést 
meghoztuk. 

Ha valaki úgy érzi, hogy volt olyan, amiről még kellett volna dönteni, de nem tettük 
meg, az kérem, jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Igazán nagyon köszönöm a 
hölgyeknek az együttműködést. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy ezzel az érdemi napirendi pontjaink végére értünk. 
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Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris ülésre! A mostani tudásom szerint a héten már 
nem lesz több bizottsági ülés, hanem majd jövő héten fogunk újra bizottsági ülésen találkozni. 
Köszönöm szépen. Jó munkát mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 09 perc)  

 

 Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


