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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent 
képviselőtársaimat, a bizottság napirendjéhez érkezett előadókat, és a bizottsági ülés iránt 
érdeklődő szakmai civil szervezeti képviselőket, illetve a média képviselőit.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy mostanában több olyan bizottsági ülést is tudunk 
tartani, amelynek a téma felvetése nem csak a bizottsági ülésre eljövőket, hanem egy 
szélesebb nyilvánosságot is érdekel, ez tudatos szándéka a bizottságnak.  

Az első döntésünk a határozatképesség megállapítása. Szeretném jelezni a 
jegyzőkönyv számára is, hogy a bizottság határozatképes. Ellenzéki és kormánypárti oldalon 
is a frakciók képviseltetik magukat, lehetővé teszik, hogy a mai munkánkat érdemben 
elvégezzük. A második döntésünk a napirend elfogadására fog irányulni. Az eredetileg is 
kiküldött rendkívül hosszú napirendet fogjuk a mai bizottsági ülésen végigtárgyalni. Ennek a 
napirendnek az ismertetését megteszem, hogy a jegyzőkönyvben tudjuk rögzíteni, azt 
követően erről dönteni fogunk, és utána elkezdjük az első napirendet.  

Az első napirendünkben a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a 
versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló, J/8117. szám, ennek az 
általános vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. 

Külön köszöntöm előterjesztőként dr. Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal 
elnökét.  

A második napirend keretében a fogyasztói csoportok működésével, valamint a 
vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos kérdések megvitatására fog sor kerülni. A két 
napirend érdemben is összetartozik. Úgy válogattuk ma ki a napirendeket, hogy egymáshoz 
kapcsolódó, kötődő témák legyenek. Ez a második napirend egy konzultatív napirend, csak 
abban az esetben hozunk döntést, ha a bizottságban ülő és dolgozó képviselők egy-egy 
felvetésben egyetértenek. 

A harmadik napirend keretében az egyes szolgáltatói számlák postai készpénz-
átutalási megbízása útján az úgynevezett sárga csekken történő kiegyenlítésével kapcsolatban 
felmerülő problémák, különös tekintettel költségeinek a fogyasztóval történő megtéríttetésére 
című napirendet fogjuk megtárgyalni a fogyasztói civil szervezetek, illetve a média- és 
hírközlési biztos részvételével. Szintén egy konzultatív napirend, ez is szervesen kapcsolódik 
azok közé a témák közé, amelyeket a bizottság saját döntése alapján a munkatervébe felvéve 
úgy döntött, hogy ebben az ülésszakban megtárgyal.  

És végül a negyedik napirendi pontban az elektronikus hírközléssel és digitális 
átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/8635. szám, a 
bizottság hatáskörébe illeszkedő módosító javaslatok megvitatása és az arról való döntés lesz 
a feladatunk. 

Az ötödik napirend keretében a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat T/8483. 
szám, ugyancsak a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása és az arról való döntés. 

A hatodik az egyebek. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki a napirenddel kapcsolatban kérdést 

feltenni, vagy a napirendet kiegészíteni. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Arra kérem a bizottság 
tagjait, hogy a mai napirendünket fogadjuk el. Aki egyetért, kérem, tegye fel a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen a döntést képviselőtársaimnak, a bizottság egyhangúan 
elfogadta a mai napirendünket. Nincs akadálya annak, hogy hozzákezdjünk a munkánkhoz.  
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Az első napirend keretében – ahogy ezt említettem – a Gazdasági Versenyhivatal 
2011. évi tevékenységét bemutató beszámolót fogjuk megtárgyalni. A beszámoló végén az 
általános vitára való alkalmasságról is dönteni fog a bizottság.  

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (J/8117. szám) (Általános vita) 

Ez abba a sorrendbe illeszkedik bele, amelyet most már a bizottság elkezdett 
tudatosan, hogy a hozzánk beérkezett beszámolókat és jelentéseket a bizottság feldolgozza. 
Ezekhez mindig hozzáveszünk egy-egy olyan szakmai témát, amivel a konzultációt 
kiteljesítjük, így került sor az előző ülésünkön a PSZÁF beszámolójára, és most örömmel 
vesszük a Gazdasági Versenyhivatalt, dr. Juhász Miklós elnök úr meghívásával. Azt kérem 
elnök úr, hogy a beszámolónak a kiegészítése során az ön által fontosnak tartott 
gondolatoknak, elemeknek az ismertetését tegye meg, azt követően meg fogom nyitni a vitát.  

Elnök úr, átadom önnek a szót, tessék parancsolni.  

Dr. Juhász Miklós elnök (GVH) szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt évi, mármint a 2010. évi beszámolóhoz képest, 
néhány apróbb változtatást próbáltunk eszközölni. Az egyik az, ami érkezett felénk egy jelzés, 
több bizottság is jelezte, hogy igényt tartanak az ágazatok értékelésére, ezért az idei 
beszámoló újból tartalmazza ezt. Nekem ugyan az volt az álláspontom, hogy nagyon bő lére 
eresztjük az anyagot, de mivel erre igény volt, újból beépítettük a piacok rövid értékelését. 
Próbáltuk egy kicsit dinamikusabbá tenni a beszámolót, bizonyos részeket kiemeltünk. Ez, 
vagy azért volt fontos, mert a bíróságnak egy lényeges mondása volt, olyan mondása volt az 
iránymutató, vagy a VT által tett fontosabb kijelentést, vagy egyáltalában valamilyen más 
oknál fogva az említett gondolatot úgy gondoltuk, hogy érdemesebb plasztikusan is kiemelni. 
Emellett egy rövid vázlatszerű felsorolást is beépítettünk a beszámolóba az elmúlt évi 
eseményt illetően.  

E rövid formai dolgok után lépjünk rá a lényegre. Néhány adat, és néhány esemény az 
elmúlt évből. Mire fókuszáltunk? Alapvetően változatlanul a kartellek elleni küzdelem állt a 
hivatal célkitűzésének a középpontjában, és a fogyasztóvédelmi területen a szokásos, már igen 
régóta kérdéses pontokkal foglalkoztunk alapvetően, ez a sérülékeny fogyasztók, az étrend- és 
táplálékkiegészítők, a gyógyhatású készítmények. Emellett a pénzügyi területet és a 
fogyasztói csoportokat tekintettük át alaposabban, vagy erre fókuszáltunk alaposabban. 
Mindezt jelzi, hogy az elmúlt évben például nyolc fogyasztói csoportos ügy indult a 
hivatalban, ami sajnos egy negatív tényre is utal, nevezetesen arra, hogy egyre többen vannak, 
akik nehéz helyzetben vannak, és bíznak ebben a fajta szolgáltatásban. 109 ügy indult, az 
elmúlt évben 114-et zártunk le, a számszerűségét tekintve nagyjából megegyezik az előző évi 
számokkal.  

Amiben eltéréseket lehet látni az egyrészt az, hogy a fúziós-ügyek száma csökkent, 
elég jelentősen, mintegy negyed tizenkettővel, ez az én álláspontom szerint egyértelműen a 
válságra vezethető vissza, másrészt viszont a fogyasztóvédelmi ügyek száma és az aránya is 
nőtt a lezárt ügyeken belül. Ez jelzi, hogy nekünk ez a terület kiemelten fontos, jelzi továbbá 
azt is, hogy a hátralékot és az ügyintézési időt sikerült talán rövidíteni. A kiszabott bírságok 
összege tavaly egymilliárd alatt maradt, 830 millió forintot szabtunk ki. Ennek nagyobbik fele 
a fogyasztóvédelmi ügyekkel összefüggésben került kiszabásra.  

Fontosabb események az elmúlt évből. Új panaszkezelési rendet alakítottunk ki, az 
ÜSZI átszervezés is ehhez kapcsolódik. Majdnem ötezer jelzést kaptunk az elmúlt évben, és 
ebben benne vannak a telefonos jelzések, a személyes panaszbejelentések is. Látható, hogy ez 
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egy rendkívül nagy szám, aminek az előzetes szűrését próbáltuk megoldani az ÜSZI 
átszervezéssel, ezáltal egy hatékonyabb munkát tudunk elvárni a szakmai irodákon dolgozó 
kollegáktól.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez bevált. A panaszok, illetve bejelentések 
kétharmada lezárult az ősszel, tehát úgy tűnik, hogy hasznos volt ez az újítás. Egyébként 2180 
panasz és bejelentés érkezett az elmúlt évben, ebből 1820 volt a panasz, a többi a bejelentés. 

Az elmúlt évben zártuk le a lakás-takarékpénztári ágazati vizsgálatot. Miért indult az 
ágazati vizsgálat? Egyrészt tapasztaltuk, hogy nagy a jövedelmezőség az adott területen, új 
piaci szereplők azonban nem jelentek meg; ugye tudjuk két piaci szereplő volt akkoriban, 
most már van egy harmadik is, ráadásul a két piaci szereplő termékszerkezete meglehetősen 
hasonló volt. Tudom, hogy viszonylag rövid az időnk, de itt, mivel javaslatunk is van a 
beszámolóban, én ezt egy kicsit kiemelném.  

Ugye itt lényegében arról van szó, hogy egy olyan összetett termék, ahol a hitel és a 
megtakarítás együttesen van jelen. A szerződéskötéskor azt vállalja az ügyfél, hogy egy 
meghatározott ideig meghatározott időközönkénti rendszerességgel betétet helyez el, a 
pénztár pedig a feltételek teljesülése esetén lakáscélú kölcsönt nyújt. Most a probléma abból 
adódik, a mi megítélésünk szerint, hogy gyakorlatilag a lakáscélú hitelezés leállt. Ennek 
megfelelően, akik igénybe veszik a lakás-takarékpénztár szolgáltatását, azok megtakarítási 
célból veszik igénybe. Márpedig a megtakarítás során meglehetősen nagy jövedelemhez 
jutnak hozzá a lakás-takarékpénztárak nevezetesen azért, mert nagyon alacsony összeg mellett 
jutnak forráshoz. A törvény rögzíti ugyanis, hogy minimális százalékú kamatot kötelesek 
fizetni a náluk elhelyezett összegért, azaz egyik oldalon nagyon olcsón forráshoz jut a lakás-
takarékpénztár, a másik, amiben nincsen lakáscélú hitelezés, a szabadpiacon nagyon jó 
nyereséggel és eredményességgel ki tudja ezt helyezni.  

És ugye felvetődik a kérdés, hogy miért jó ez a betétesnek? A betétesnek azért jó, mert 
az állami támogatás révén ő többet kap, mintha kamatra helyezné el valamelyik 
pénzintézetnél a megtakarítását. Őt nem érdekli az, hogy az a hozam most kisebb részben, 
vagy nagyobb részben állami támogatásból, vagy kamatból jön össze, őt az érdekli, hogy a 
végén mennyit kap, azaz, a mi megítélésünk szerint, ez diszfunkcionálisan működik, és ezért 
fogalmazott meg a hivatal javaslatot a lakás-takarékpénztári ágazati vizsgálat kapcsán. 
Hozzáteszem azonban, hogy mivel hosszú távú befektetési formáról van szó, rendkívül 
fontosnak tartjuk, hogy a kiszámíthatóság, az előre kalkulálhatóság megmaradjon.  

Európai versenynap 2011. május 30-án került megrendezésre. Ezt a mindenkori 
európai elnökséget ellátó tagállam versenyhivatala szervezi. A témája a konferenciának az 
európai verseny ágazaton belüli konvergencia volt. Az eseményt megtisztelte részvételével 
Joaquin Almunia versenyügyi biztos úr és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
miniszter úr. 

Az elmúlt évben elkezdtük az új bírságközlemény visszavezetését, a fúziós űrlap és az 
eljárásrend kidolgozását, erről most nem beszélnék többet, a jövő évi beszámolóban 
részletezem. Inkább rátérnék néhány olyan fogyasztóvédelmi ügyre és ügycsoportra, ami 
ebben a körben talán nagyobb érdeklődésre tart számot.  

Kezdjük az ingatlandepóval, legalábbis mi hívjuk ingatlandepónak, ez az 
ingatlanértékesítéssel kapcsolatos panasz, volt, hogy naponta 30-40-50 érkezett hozzánk. 
Nagyon röviden az ügy lényege az volt, hogy 30 napos ingyenes hirdetést ígért az 
elektronikus szolgáltató, majd 30 nap után nem törölték az ügyfél adatait, nem törölték a 
megbízást, számlát küldtek neki. Majd, amikor ő reklamálta, akkor jelezték, hogy mindaddig, 
amíg nem egyenlíti ki a számlát, addig fennmarad a hirdetése. Tehát meglehetősen furcsa 
módon működött a társaság, emellett a hirdetések aktualitásáról sem tájékoztatták 
megfelelően az ügyfeleket, és elhallgatták, hogy egyfajta regisztrációs kötelezettségük is van.  
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Az, hogy a hivatal kiszabott egy bírságot, egy 5 600 000 forint összegű bírságot, az a 
dolognak az egyik része. Ami miatt még külön említést érdemel ez a téma, az az, hogy a 
hivatal életében első ízben került sor arra, hogy közérdekű keresetet nyújtottunk be. Az év 
elején - ha jól emlékszem, az év első felében - megszületett az elsőfokú bíróság ítélete, amely 
a hivatal által kifogásolni kért szerződéses pontokat és rendelkezéseket érvénytelennek 
mondta ki, megsemmisítette, azaz ez e szempontból is egy érdekes és kiemelést érdemlő ügy.  

A magyar termék. Ez is elég sűrűn lóg a levegőben. A magyar termékkel, a magyar 
minőséggel és a hungarikum jelölésekkel kapcsolatos jelölések vizsgálatára az elmúlt évben 
három, 2010-ben egy eljárást indítottunk, tehát összesen négy ügyben született döntés. Azt 
tapasztaltuk, hogy a kiskereskedelmi láncok kommunikációjának az elmúlt években egyre 
hangsúlyosabb eleme volt az egyes árucikkek magyar termékként, vagy hungarikumként való 
megjelölése, nyilván azért, mert a fogyasztói jelzések is erre utaltak, hogy a fogyasztói 
döntéshozatal során egy olyan lényeges tulajdonságról van szó, amelyek megalapozatlan, 
téves feltüntetéssel torzíthatja a fogyasztói döntéseket. Ennek megfelelően érzékeltük, hogy itt 
egy széles körű igényt szolgálna a vizsgálat, az eljárás, és ennek a közérdekvédelme indokolja 
az indítást.  

A kérdés ugye logikus lehet, hogy mi alapján jártunk el, ha nem volt még magyar 
terméktörvény, vagy hazai termék jogszabály, az idén ősszel lépett hatályba a VM rendelet. 
Mi az Fttv. alapján járunk el, ami az átlagfogyasztó megközelítéséből szemléli ezeket az 
ügyeket, és abból kiindulva gondolkoztunk, hogy mit vél az átlagos fogyasztó, az átlagos 
magyar fogyasztó magyar terméknek, és ennek alapján hoztuk meg a döntéseinket; azaz ilyen 
értelemben a mi eljárásunknak nem volt akadálya és nem volt hiánya az, hogy jogszabály 
később ezt a kérdést részben pontosította. Ha ezzel kapcsolatban esetleg kérdés felvetődik, 
szívesen válaszolok; lehetne néhány szót váltani a jogszabály és a mi gyakorlatunk közötti 
összhangra, illetve azt, hogy milyen kérdések vetődnek fel a jogszabály hatálybalépésével 
kapcsolatban, de erről, ha van erre igény, akkor beszélek róla.  

Fogyasztói csoportok a következő napirendi pontja lesz a bizottságnak, ezért csak 
nagyon röviden. Az elmúlt években a hivatal 28 esetben indított ügyet, 28 ügyet indítottunk 
el. 23 esetben megállapította a hivatal a jogsértést, 3 eljárás jelenleg is folyamatban van, és 
mintegy 65-66 millió forint bírságot szabtunk ki. A probléma azonban nyilván mindenki előtt 
ismeretes, hogy ezekkel az eljárásokkal nem fogjuk tudni megoldani ezt a kérdést. A bírságok 
egyrészt nem behajthatók, a töredékük folyik be, az eljárás alá vont cégek eltűnnek, újjá 
alakulnak. Most az kétségtelen, hogy a szabályozás, a törvényi szabályozás, amely kizárja az 
új fogyasztói csoportok létesítését, az egy lépést tett előre, de még mindig nem oldottuk meg 
azt a kérdést, hogy mi van a már meglévő fogyasztói csoportokkal, egyáltalán hogyan 
definiáljuk a fogyasztói csoportot. Hiszen, ha nagyon leegyszerűsítem, vannak hasznos 
fogyasztói csoportok – működik a világon, rengeteg helyen –, ahol nem félrevezető módon 
működik, ahol összeáll egy adott közösség és autót, lakást vásárol ebben a formában. Tehát 
borzasztó fontos, hogy a definíció is megfelelő módon kerüljön meghatározásra.  

A fogyasztói csoportokkal kapcsolatban is javaslatot fogalmaztunk meg az éves 
beszámolóban, ezért tartottam lényegesnek, hogy erről mégiscsak néhány szót említsek vagy 
szóljak.  

Változatlanul az elmúlt évben is napirenden volt a gyógyhatású készítményekkel 
kapcsolatos ügyek. Itt gyakorlatilag a korábbiakhoz képest új elem nem nagyon merült fel, 
ami köztudott, hogy nekünk az, hogy valaki nyilatkozik, hogy ő meggyógyult ettől, vagy, 
hogy segített az állapotán, ez kevés. Konkrét eredmények, laboratóriumi vizsgálatok kellenek 
ahhoz, hogy gyógyhatású készítmények esetében a gyógyhatást mi el tudjuk fogadni, és a 
bizonyítás a másik felet terheli.  

Étrend- és táplálékkiegészítők. Ezzel kapcsolatban nagyon röviden csak arról szólnék, 
hogy a beszámoló javaslatot tartalmaz e téren is, ugyanis legalább hat hatóságnak van e 
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területen szerepe. Egyrészt van a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, van a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak, ami a közelmúltban jött létre, az úgynevezett NÉBIH, a 
megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügyi igazgatóságainak, az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnek, az ÁNTSZ-nek és a GVH-nak. 
Tehát ez helyből hat olyan szervezet, amely között időnként elvész a bába között a gyerek, 
pontosabban, lehet, hogy párhuzamos eljárások is indulnak, ezért úgy gondoljuk, hogy e téren 
érdemes lenne jogszabállyal rendezni a kérdést, hogy a hivatalok közötti munkamegosztás 
hatékonyan működjék.  

A versenypártolásra térnék rá. Ez a hivatal eljárások és vizsgálatok melletti másik 
lába, másik cölöp, amin áll. Röviden erről annyit tudnék mondani, hogy körülbelül 
ugyanannyi jogszabály érkezett az elmúlt évben is hozzánk véleményezésre, mint a korábbi 
években, nagyságrendileg nincs változás, és körülbelül ugyanolyan százalékos arányban veszi 
figyelembe a jogalkotó a mi véleményünket, mint korábban. Ami problémát szokott okozni – 
ez is a korábbiakhoz hasonlít –, hogy viszonylag gyakran, viszonylag rövid időre kapjuk meg, 
rövid időnk van arra, hogy valamilyen észrevételt tegyünk, és ezért néha nagyon nehéz, hogy 
alapos és mélyreható elemzést végezzünk. Itt az egyéni képviselői indítványok kapcsán eleve 
korlátozottabb volt a lehetőség, korlátozottabbak a lehetőségeink a véleményezést illetően, 
mert az a fajta egyeztetési mechanizmus, amit egyébként a jogszabály rögzít, az ebben az 
esetben nem igen működik. Szoktuk kérni, ha az álláspontunkat nem veszik figyelembe, akkor 
ezt jelezzék az előterjesztésben.  

Következő lába a hivatalnak a versenykultúra terjesztés, ami ugyancsak egy nagyon 
fontos feladatunk. Felsorolásszerűen csak néhány dologról tennék említést. Az elmúlt évben is 
próbáltuk a versenykultúra, a versenyjog témakörében a pályázat tartásokat elősegíteni; 61 
pályázati anyag érkezett különböző témákra, ebből 18-ra kötöttünk szerződést. Simon Bishop 
és Mike Walker az európai versenyjog közgazdaságtana című könyvét lefordítottuk, kiadtuk 
magyarul, ez nagyon színvonalas, nívós versenyjogi könyv, ezért hasznosnak ítéltük meg, 
hogy magyar nyelven is hozzáférhető legyen.  

Az elmúlt évben megújult a szakmai lapja a Versenyhivatalnak „Versenytükör” címen 
egy új formában jelentünk meg, és igazából a szakmai tartalom, a szakmai színvonal emelése 
felé kezdtünk el gondolkozni.  

A versenykultúra központ tevékenységét illetően még egy dologra hívnám fel a 
figyelmet, ami a korábbiakhoz képest egy kicsit új és más; ez pont a fogyasztói csoportokhoz 
kapcsolódó mondandómat egészíti ki. A fogyasztói csoportok kapcsán a hivatal egyrészről 
gyakorolta azt a jogát, hogy vizsgálatokat indít, eljárásokat folytat le, bírságot szab ki. 
Másrészt gyakorolta a versenypártolási tevékenységét is, amikor javaslatot fogalmazott meg. 
Amit még e téren megtettünk az elmúlt évben, pontosabban nem 2011., de szorosan 
kapcsolódik ehhez, hogy kampányt indítottunk tudatosan megcélozva azt a fogyasztói kört, 
akik a leginkább sérülékenyek, és a médián keresztül is megpróbáljuk eljuttatni azt az 
üzenetet, hogy itt nem kölcsönről, nem hitelfelvételről van szó, hanem ez egészen más 
történet. Tehát itt gyakorlatilag egyfajta háromoldalú megközelítést alkalmaztunk, és a 
kommunikációs lehetőségeinket is próbáljuk jobban igénybe venni. Ezt más területen is 
tapasztalhatta, aki esetleg a mi honlapunkra tévedt, megalkottunk egy olyan rovatot, hogy 
gondolja végig higgadtan. Itt arról van szó, ha észleltük, hogy nagyszámban érkezett hozzánk 
adott ügyben jelzés, akkor a típuskérdéseket feltettük, rögzítettük a honlapunkon, és egyfajta 
válasszal próbáltuk segíteni az érdeklődőket, hogy hogyan tovább.  

A hivatal keretein belül működik a Regionális Oktatási Központ, ami az OECD-vel 
közösen létrehozott szervezési szervezet. Gyakorlatilag úgy ítélem meg, hogy ez egy 
gyöngyszem, hiszen egy olyan eredményes működést és elismert működést láthatunk a ROK 
részéről, amit gyakorlatilag a visszaigazolások, a külföldi visszaigazolások is alátámasztanak. 
Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a versenykultúrát, a versenyjogi szemléletet, a verseny 
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kialakítását a kelet-európai és a balkáni térségben segítjük elő. Segítünk egyáltalán a 
szervezeti forma kialakításában, tehát gyakorlatilag ezen a téren én úgy gondolom, hogy 
elismertségre tett szert a hivatal. Hozzáteszem, ez nem az elmúlt év eredménye, ez a korábbi 
éveké is, tehát ilyen értelemben csak a korrektség kedvéért ezt mindenképp el kell mondjam.  

A másik fontos célcsoport e téren – a ROK célcsoportja – az EU-s bírák képzése, ami 
igazából él jelen pillanatban. 

Végezetül a nemzetközi kapcsolatokról szólnék néhány szót, de tényleg csak 
érintőlegesen. Magam is meglepődtem – egyre inkább, ahogy megismertem a hivatal 
munkáját –, hogy mennyire integrált ez a szervezet a nemzetközi versenyhálózatba, és 
gyakorlatilag ez az egy integrálódás majdhogynem napi szinten működik gyakran. A konkrét 
kérdések, hogy ezt hogy csinálják ebben az országban, abban az országban, de munkacsoport 
szinten, szakmai szinten is rendkívül intenzív az együttműködés. Ha erre irányulóan van 
kérdés, akkor szívesen és örömmel kitérek rá. Ugye itt a fő cél, a fő területek a nemzetközi 
együttműködés területén az OECD-vel, az Európai Versenyhálózattal és a Nemzetközi 
Versenyhálózattal áll fenn.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna, nyilván még lehetne sok mindent mondani, de 
sok a napirendi pont, és azt hiszem, hogy akkor legyünk egy kicsit célirányosabbak. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Elnök úr, én köszönöm szépen. Megnyitom a beszámolóval kapcsolatos 
vitát, amelynek célja, hogy az általános vitára való alkalmasságát a bizottság el tudja dönteni. 
Felváltva fogok szót adni kormánypárti, ellenzéki képviselőknek; és az elnök jelzi, hogy élni 
kíván a szólás lehetőségével. Az Házszabály értelmében az alelnök úrnak megadom a szót, és 
kérem, hogy adjon szót számomra. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Átveszem az ülés vezetését, és önnek szót adok. Parancsoljon! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Érdeklődő Kollégák! Néhány felvezető megjegyzést szeretnék tenni, aztán a jelentésben 
foglalt néhány elemre szeretnék visszatérni, azt követően néhány kérdést fogok feltenni, és 
ismertetem közben a frakcióm álláspontját is a jelentéssel kapcsolatban. 

Maga a beszámoló – és ezt szokatlan módon kell hogy jelezzem elnök úrnak – egy 
rendkívül színvonalas, jól átlátható és ügy-centrikus megközelítése a Gazdasági 
Versenyhivatal működésének. Aki kézbe vette, átolvasta, megnézte, az látja azt, hogy önök 
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy egyszerre a fogyasztóvédelmi kérdéseket, tehát a 
fogyasztókat védő intézkedéseket, és ugyanakkor a Magyarországon piaci versenyt támogató 
lépéseket összhangban megtegyék. Az a lebontás, ahogy ön is ráutalt néhány prímér ügyre, az 
lehetőséget teremt, hogy ennek kapcsán egy-egy megjegyzést tegyek. 

A fogyasztói csoportok ügyével külön napirend keretében fogunk foglalkozni. De az 
önök beszámolójából is kiderül – és ahogy én visszaemlékszem a múlt év májusi bizottsági 
ülésünkre, annak a végkövetkeztetéseire, amire egyébként volt konszenzus a bizottságon belül 
–, ezt a problémát leginkább egy módon tudnánk feloldani, ha az a hiányzó kormányrendelet 
megszületne, erről nyilvánvalóan a napirend keretében fogunk beszélni.  

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásban az önök javaslata, ami a jelölés és a 
tájékoztatási szabályok felülvizsgálatára vonatkozik, az számomra elfogadható és 
támogatható, ezen a téren úgy vélem, hogy kezdeményezéseket kell tenni, hogy ez a 
megállapítás a kormányzati oldalon megfelelő szabályozással párosuljon.  
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Ugyancsak érdekes felvetés, amit a lakás-takarékpénztár ügyében megtett elnök úr, 
hogy itt egy jogi szabályozás módosítására van szükség, ez egy izgalmas felvetés. Nekem 
nincs ellenemre, nyilvánvaló az érintetteknek érdemes ebben egy további diskurzust 
lefolytatni, hogy ennek az irányában a szükséges módosítás szabályozás meg tudjon történni.  

Mi albizottsági szinten is foglalkozunk az élelmiszerbiztonsági és a magyar termékek 
kérdésével. Az önök beszámolója azt a megállapítást teszi – és abban szerintem nincs vita a 
bizottságon belül –, hogy attól, hogy valaminek van egy magyar márkaneve, de egyébként a 
termék nem Magyarországon készül, nem magyarországi alapanyagból, az még nem magyar 
termék. Érvényt kell ennek szerezni, hogy magyar márkanévvel külföldi árut megcímkézni, és 
utána a magyar piacon hungarikumként, vagy magyar termékként eladni lehessen, ez 
elfogadhatatlan, nyilvánvalóan ennek érdekében kell lépéseket tenni.  

Az, amit az egészségre vonatkozó állítások körében megtesznek, annak a 
megközelítését tartom fontosnak, hogy egy különösen érzékeny és különösen sérülékeny 
fogyasztói csoportról beszélünk, van helye itt egy fokozott figyelemnek és egy fokozott 
odafigyelésnek.  

Az egyéb ügyekben nem akarok önre licitálni, elnök úr, de az ingatlandepo.com és 
csatolt részeinek az ügyei ide a bizottságon belül is bekerült, sőt szerintem nincs is olyan 
bizottsági tag, aki saját képviselői munkájában legalább egy, vagy kettő ilyen bejelentéssel 
nem találkozott. Volt olyan bizottsági ülés, ahol hosszasan egymás számára soroltuk a negatív 
példákat. Minden olyan lépést, ami ezt a fogyasztói kiszolgáltatottságot oldja, ami ezen a 
területen megvan, azt mi támogatunk, nagyon szigorú fellépés szükséges, hogy a törvénybe 
ütköző magatartás ellen önök is és más hatóságok is érdemben fel tudjanak lépni.  

Kíváncsi vagyok az ügyfélszolgálat új panaszkezelési rendjére, hogy milyen 
tapasztalataik vannak, ez már egyben egy kérdés is a részemről, merthogy mi is látjuk azt, 
hogy a panaszoknak egy jelentős része, amivel találkozhat a hatóság, az az egyedi panaszok. 
Hogyan, milyen módon tudják ezeket a megkereséseket kezelni.  

És egy finom, óvatos kritikájával egyetértek, ahol a versenypártolás ügyében arról ír a 
beszámoló, hogy nagyon gyorsan, nagyon rövid határidővel kell önöknek jogszabályokat 
véleményezni, csak tudom bátorítani elnök úr. Mi a parlamentben ugyanígy vagyunk, rövid 
idő alatt gyorsan kell jogszabályokat, előterjesztéseket véleményezni; nekünk ez úgy van, 
hogy pénteken délután kerül be, és hétfőn tárgyaljuk itt a parlamentben, úgyhogy hétvégén 
rendszeresen csináljuk az ehhez szükséges felkészülési munkát talán kisebb szakapparátussal, 
mint amivel önök rendelkeznek, de hát egyikünknek sem könnyű.  

Amit még szeretnék kérdésként feltenni, az a civil szervezetekkel történő 
együttműködésre vonatkozik. Milyen szervezetekkel működnek együtt a fogyasztói jogok 
érvényesítésében esetlegesen felhívó kampányokban, illetve milyen források állnak erre 
rendelkezésre. 

Nem akarom elvenni a többiek elől a kérdésre vagy a megszólalásra adó lehetőséget, 
és egyben jelzem, hogy mindezekkel egyetemben egy megelőlegezett bizalomként magam és 
a frakcióm is általános vitára alkalmasnak tartjuk az önök beszámolóját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, alelnök úr. További hozzászólásra van lehetőség. Kíván-e még valaki ebben a szép 
formálódó vitában részt venni. Ertsey Katalin képviselő asszonynak látom a kezét.  

Ha a kormánypárti oldalon most nincs jelentkezés, képviselő asszony parancsoljon, 
öné a szó. 
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ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem csak három rövid 
kérdésem lenne, illetve kommentem.  

Az egyik, hogy az informátori rendszert hogy értékelik? Ugye 10 minősült olyannak, 
ami használható információt jelentett és 14 eljárás indult – a kettő között mi a számszerű 
összefüggés, és egyáltalán hogy értékelik, tehát be tud-e válni ez az informátori rendszer egy 
valódi, ilyen sziebler típusú rendszerként Magyarországon.  

A másik kérdésem az, hogy a lakás-takarékszövetkezetek ügyében kicsit kevésbé 
megfoghatónak találom a javaslatot, nem igazán látva, hogy merre szeretnék elvinni. Az 
államnak lehet elemi érdeke a lakáshoz jutás segítése, és ez ennek a versenykorlátozó hatását 
betudja, vagy adott esetben akár megtakarítás és gondoskodás formájában. Hogy látják ezt a 
kérdést, tehát milyen irányba vinnék el a szabályozást? Ön azt mondja, hogy pontosítani kell a 
javaslatot, ez így eléggé kevésbé megfogható nekem. 

A harmadik pedig, hogy egy kicsit tényleg a javaslatokat kevésnek érzem. Tehát 
három javaslat szerepel a jelentésben, lehet, hogy más formában ön megteszi ezeket a 
javaslatokat, azért erről jó lenne tudni. De, amikor olyan állapotban vannak, csak olyan 
szektorokat említek, mint az energiaszektor és a médiapiac, ahol önök ugye ágazati 
vizsgálatokat, illetve tevékenységet végeznek. Nagyon súlyos ügyekkel, amik azért mégiscsak 
borzolják a közvéleményt főleg a médiapiacon, de az energiaszektor, és a különböző finoman 
szólva jogbizonytalanságot okozó lépésekkel egy nagyon zaklatott szektor – ha ezt a 
kifejezést használhatom –, ezzel kapcsolatban mi a versenyjogi álláspont, mi a Versenyhivatal 
álláspontja. Azt gondolom, hogy a versenyt jelentősen torzítják ezek a tényezők is, kicsit 
puhának érzem ebben a tekintetben a hivatal jelentését, biztos vagyok benne, hogy lehetnének 
ennél konkrétabbak is és adott esetben keményebb javaslatai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Zsigó Róbert alelnök úr és utána Z. 

Kárpát Dániel képviselő úr, és látom, hogy nagyjából így, ebben a körben a vitát le is fogjuk 
folytatni. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdést szeretnék 

feltenni. 
Az egyik az, hogy szóba került az elnök úr szóbeli kiegészítésében több olyan terület, 

amelyet ellenőriztek. Én konkrétabban szeretnék rákérdezni, például a pénzügyi 
szolgáltatókkal a bankok kapcsán pontosan mely magatartások kerültek értékelésre akkor, 
amikor ezt a területet vizsgálták.  

A bizottsági elnök úr is megemlítette, én sem állom meg, hogy ne kérdezzek rá a 
magyar termékekkel kapcsolatos eljárások mikéntjére, miképpen zárultak ezek a vizsgálatok. 
Ebben a kormányzati ciklusban elég sok próbálkozás, döntés született arra, hogy valóban 
megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a fogyasztók maguk is biztosabban meg tudják azt 
állapítani, ha megfelelő információk kerülnek a birtokukba, hogy amit megvesznek az 
valóban magyar termék, és mitől magyar az a termék. Ez ügyben történtek törvénykezési 
lépések, de én mégis kíváncsi vagyok konkrétan a Gazdasági Versenyhivatal ellenőrzésének a 
tapasztalataira. 

Egyébként, ha követném elnök urat, kérdéseim mellett tájékoztatom a bizottságot, 
önöket is, hogy a frakciónk általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel képviselő úr, és érdeklődöm, hogy 

tervezi-e még valaki a hozzászólást. (Jelzésre.) Még Spaller képviselő úr tervezi. Ha más 
nem, akkor őt még meghallgatjuk, reagálás elnök úr részéről és utána döntés. 

Z. Kárpát Dániel képviselő úr, parancsoljon! 
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Kettő apró 

pontosító jellegű kérdéssel fordulnék a hivatal vezetőjéhez és képviselőjéhez. 
Magyar termék megjelölések ügyében látható az az őskáosz, ami gyakorlatilag előállt. 

Tehát Brüsszel engedélyezett bizonyos fokú szigorításokat ezen a téren, és az is látható, hogy 
hosszú távon ezek részeredményeket hozhatnak; de tervezi-e a hivatal, hogy akár a 
védjegytörvény tisztázása tekintetében, akár más eszközökkel ráhatással legalább egyfajta 
ellenerőt gyakorol ezen a területen, hiszen láthatjuk, hogy a perui horvát Rose továbbra is 
ellepi az áruházak polcait.  

A másik kérdés tekintetben pedig arra lennénk kíváncsiak, hogy kimondottan a 
pénzügyi fogyasztók kiemelt kezelését üdvözöljük, a pénzügyi fogyasztókkal kapcsolatos 
magatartásformák vizsgálatát is üdvözöljük, ez természetszerű, ugyanakkor adódik a kérdés, 
hogy nem zavarja-e mind a hivatalt, mind pedig az egész rendszert az, hogy lényegében a 
fogyasztóvédelmi törvény jó részéből a pénzügyi fogyasztó, mint olyan kikerült. Hiszen a 
fogyasztóvédelmi törvény nagyon sok esetben úgy rendelkezik, hogy vonatkozik ez, és ez 
mindenkire, kivéve a pénzügyi fogyasztóra. Amikor pedig pénzügyi fogyasztókról beszélünk, 
akkor 18, vagy 19 jogforrásra szoktak hivatkozni, tehát ügyvéd legyen a talpán, aki egy 
normális eljárás során ezekből képes idézni, forrásokból dolgozni, és képes ellátni ügyfele 
képviseletét úgy, hogy az a győzelem esélyével kecsegtessen. Tehát nem érzi-e úgy a hivatal, 
hogy ezek a kérdéskörök a sok gazda között kissé elvesznek, vagy a sok bába között a gyerek 
egy kicsit háttérbe szorul, ne adj’ isten elvész.  

Még egyszer mondom, nagyon fontos kérdés lenne az, hogy ezeken a részterületeken a 
jelenleg rendelkezésre álló erőforrás igénybevételével mit tudnak kezdeni. Nagyon jól tudom, 
hogy sokkal több erőforrást kellene önökhöz csoportosítani, tehát ez megköti a kezeket. Ezt 
elmondjuk minden költségvetési vita során, hogy egy nehéz tüzérség csak akkor működhet, ha 
töltényt is adnak hozzá, de a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozik a kérdésem, 
és hogy ezekből mi az, ami reálisan kihozható ennek a kormányzati ciklusnak a második 
felében. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Spaller Endre képviselő úré a szó, utána lezárom a 

vitát, és elnök úrnak fogom megadni a reagálási lehetőséget. 
Képviselő úr, parancsoljon! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen, a szót. Azt, hogy milyen jól működik 

a hivatal, mutatja az, hogy tulajdonképpen magát a hivatal működését, és magát a beszámolót 
senki nem kritizálta itt. Ez a korábbi időszakban annyiból nem így volt, hogy azok a fontos 
témák, amelyek itt voltak, azokat a korábbi vezetés alatt érték olyan típusú kritikák, hogy a 
hivatal nem lép elég sokat és elég gyorsan, ez most nem így volt. 

Én is csak egy résztémát vetnék fel, amellyel talán foglalkoztak, csak itt nem jelent 
még meg a bizottság előtt. Ez a téma pedig a turizmus. Látjuk azt, hogy nemcsak akkor, 
amikor valaki kiutazik, nemcsak akkor látjuk azt, hogy nem feltétlen azt kapja, amit kifizetett, 
de itthon is azt látjuk, hogy az árképzése ezeknek a kiutaztató turisztikai cégeknek sokszor 
nem átlátható. Olyan áron hirdetnek meg termékeket, amikhez világosan látható, hogy még 
sok minden tudható és pontosan leírható dolog hozzátartozik, és azzal játszanak, hogy 
tulajdonképpen van egy ilyen becsalogató ár, ámde a vége az egészen biztosan nem annyi. 
Lehet ez ellen tenni és lehet ezáltal a versenyt fokozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak a megjegyzést. Lenyeltem a 

viszonválaszt, mert olyan szépen formálódott szakmai irányba a beszélgetés, hogy nem 
akartam én ezt egy politikai irányba elvinni. Én egyébként az anyagról fogalmaztam 
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véleményt és csak az anyaghoz képest tettem megjegyzést a GVH működésére, és ezért azt 
gondolom, hogy mindent a maga helyén kezeljünk. 

Elnök úr, a reagálási lehetőség most önnek adott.  

Dr. Juhász Miklós elnök (GVH) viszonválasza 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. 
Magyar termék témakör kicsit részletesebben. Ahogy említettem, négy döntést hozott a 
Versenyhivatal, pontosabban négy ügyben került lezárásra. Ebből az egyik ügy már a 
Fővárosi Bíróságot is megjárta, elfogadta a bíróság az általunk megfogalmazott álláspontot és 
a döntésünket, jogi terminológiával élve elutasította a másik fél keresetét, tehát ez egy 
elsőfokú döntés, ez pozitívum. A másik két ügyben, ott jelenleg áll bírósági felülvizsgálat 
alatt az ügy. A negyedikben pedig kötelezettségvállalással zárult, ami azért lényeges –
megítélésem szerint –, mert mindig el szoktuk mondani, hogy a Versenyhivatal eljárása 
konkrét panaszokat nem tud, konkrét kárigényeket nem tud reparálni. Na most, egyedül a 
kötelezettségvállalás az az eset, amikor az eljárás alá vont valamilyen kötelezettségvállalással 
próbálja magatartását a törvényekkel összhangba hozni, és ad abszurdum reparálja a 
károsultakat, ilyen volt például a banki szerződésmódosításokkal kapcsolatos témakörben az 
eljárásunk. 

Ami még szakmai szempontból e téren érdekes lehet, hogy az egyik esetben a 
Versenytanács azt tartotta kifogásolhatónak, hogy nem volt meg az adott eljárás alá vont 
kereskedelmi láncnak az az eljárásrendje, hogy ő mikor, milyen szempontok alapján dönti el 
egy adott termékről, hogy ez most magyar termék, vagy nem. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a 
szempontrendszer, ennek a kidolgozása az ilyen áruházláncok részéről elvárható, tehát 
igazából ez volt a Versenytanács döntésének és az álláspontjának a lényege. Egyebekben 
pedig nyilván mi is várjuk a végső döntést ezekben az ügyekben, hiszen van egy elsőfokú 
bírósági ítélet, ami számunkra kedvező, de bízunk benne és reméljük, hogy ez a másodfokon 
is így fog maradni. Azért ez valahol egyfajta új megközelítés volt a hivatal részéről, mert 
ilyen ügyek, ugye az első ügy 2010 végén indult, ha jól emlékszem, tehát mindenképpen egy 
újfajta jogintézményről van szó.  

Ami még elhangzott az ÜSZI, az ügyfélszolgálati irodával kapcsolatban. Említettem, 
hogy mintegy kétharmad részében, tehát egy olyan szempontrendszert dolgoztunk ki, amely 
lehetővé teszi, hogy már az ügyfélszolgálati irodán eldöntse az ügyintéző azt, hogy ezzel az 
irattal érdemes-e foglalkozni; ha érdemes, akkor hogyan, milyen irányban menjen tovább az 
irat. De a lényeg az, hogy ez a fajta szűrő lehetővé teszi azt is, hogy nagyszámú panasz esetén 
– áttekintve az ügyfélszolgálaton megjelenő beadványokat – utóbb mégiscsak eljárást 
indítunk. Erre nagyon jó példa a magyar kedvezmény kártyával kapcsolatos téma, ami ugyan 
idei, de ez pontosan ennek az átszervezésnek az eredményeként lehetett szerintem ilyen 
sikeres, tapasztaltuk, hogy több mint negyven jelzés érkezett, hogy itt valami nem stimmel. 
Na most, ha az ember egyet-egyet különösen elkülönülten irodánként kezel, akkor nyilván 
nehezebb koncentráltan összefüggésében látni ezeket, és kigyűjtve ezeket a panaszokat láttuk, 
hogy melyek azok a kérdések, amelyek arra ösztönöztek, hogy végül megindítsuk az eljárást. 

Tehát az Ügyfélszolgálati iroda, megítélésem szerint, egyrészt azért vált be, mert 
tehermentesíti a vizsgáló kollegákat, és valóban az erőforrásaink rendkívül szűkösek, 
másrészt pedig egyfajta áttekinthetőséget is nyújt arra, hogy rendszerezzük a beérkezett 
fogyasztói jelzéseket. 

A civil szervezetekkel való együttműködésünk. Összességében az mondható el, hogy a 
VKK, a Versenykultúra Központ működésén keresztül a hozzánk forduló szervezeteket 
többnyire támogatjuk, és az általuk megfogalmazott célokat, annak megvalósítását az anyagi 
erőforrásainkhoz mérten elősegítjük. Volt egy nekifutásunk és egy kísérletünk, ez sajnos nem 
vezetett eredményre. Megpróbáltuk azt a fajta irodát létrehozni, amit a PSZÁF is kidolgozott 
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– egy ilyen országos, nem is országos, de több városban egyfajta irodát –, ahol segítik egy 
fogyasztóvédelmi egyesülettel együttműködve a hozzájuk forduló ügyfeleket, sajnos ebben a 
történetben nem sikerült az elképzelésünket megvalósítani. Itt nem biztos, hogy mi voltunk a 
hunyók, lehet, hogy valahol későn ébredtünk fel, de mindenesetre ez nem sikerült, a 
Versenykultúra Központon keresztül azonban támogatjuk a fogyasztóvédelmi egyesületeket.  

Informátori eljárás, informátori díj. Igazából az, hogy bevált-e, vagy sem, én azt 
gondolom, hogy még mindig nem mondhatunk erre egyértelmű igent, vagy nemet. 
Találkoztam egy konferencián egy amerikai versenyhivatal vezetőjével, aki azt mondta 
nekem, amikor én panaszkodtam az engedékenységi politikánkkal és az informátori díjjal 
kapcsolatos nem sikertelenség, mert végül is viszonylag új intézményről van szó. Ő azt 
mondta, hogy náluk 10-12 évig tartott, amíg egyáltalán megszokták azt, hogy mit jelent az, 
hogy engedékenység, és mit jelent az, hogy az informátor díjra jogosult, mit jelent az, hogy ez 
mivel jár, milyen konzekvenciái vannak, és amikor én ott próbáltam panaszkodni, akkor azt 
mondta, hogy legyek nyugodt, egyszer csak beindult náluk is. És én úgy látom, hogy most 
még azért nem kell temetni ezt az egész történetet, mert a panaszok közül valóban kettő az, 
ami, vagy az informátorok közül kettő az, ami meglehetősen pozitívnak tűnik, befogadásra 
került; hogy ezek az ügyek hogyan fognak lezárulni, nyilván értelemszerűen az ügy jellegénél 
fogva, nem tudok mit mondani, mert ezek még folyamatban vannak. Én azt hiszem, hogy ki 
kell várjuk a történet végét, és az első egy-két olyan esetben egy kicsit próbáljuk meg 
beleképzelni magunkat ebbe a történetbe. Most valaki informátor, és valakit feldobott, ebből 
még reklámot sem nagyon lehet csinálni, hiszen az, hogy kifizettük neki a pénzt; szóval ezek 
az ügyek nem olyanok, amiből olyan nagy kampányt lehetne megítélésem szerint csinálni, 
szerintem várjunk még egy kicsit, nézzük meg, hogy mi sül ki belőle. Egyébként a 
kartellügyekben valóban a felderítésnek az egyik fontos eszköze lehet. 

A lakás-takarékpénztárnál a szabályozási javaslatunk például olyanra irányul, ha 
forrásbevonását tartaná szükségesnek mondjuk valaki, mondjuk egy kormányzat, akkor lehet, 
hogy azt mondanám, hogy az az extra nyereség, ami keletkezik a lakás-takarékpénztárnál 
azáltal, hogy alacsony forráshoz jutott, és ezáltal magas nyereséget ért el, mert a piacon 
hasznosítja ezt a forrást, megosztom például a betétessel, tehát például lehetne ez egy 
gondolat. Több gondolatot megfogalmaztunk ebben az anyagban. A másik az, hogy azt 
kalkuláltuk ki, hogy százmilliárdos nagyságrendű lehet a jelenlegi körülmények között a 
lakás-takarékpénztáraknak nyújtott állami támogatás néhány év múlva, lesz erre forrás? Nem 
lenne érdemesebb ezt egy kicsit akár hosszú távon csökkenteni, de megosztani ezt a fajta extra 
nyereséget, tehát körülbelül ilyen irányba gondolkodtunk, több lehetséges megoldás is van. 
Én azt gondolom, hogy érdemes lenne foglalkozni a kérdéssel, amit az is tanúsít, hogy van 
már egy harmadik piaci szereplő, és valószínűsítjük, hogy a piac megismerése és a 
felvetéseink is inspirálták őt erre.  

Az energiaszektorral kapcsolatban nem igazán volt, tehát mi a versenypártolás terén 
részt vettünk és közreműködtünk a jogszabályok megalkotásában. Azt tudomásul kell venni, 
hogy vannak bizonyos területek, ahol az állami szabályozásnak van szerepe, különösen válság 
idején, ez nem egy egyedi eset, voltak és vannak bizonyos kérdéseink, vannak bizonyos 
aggályaink. De, ha azt mondom, hogy az Európai Bizottság szintjén is például a roaming díjak 
szabályozottak, és rengeteg ország van, ahol bizonyos gyógyszeripar és más területen is 
állami szabályozás érvényesül, mi ezt nem érzékeltük olyan tragikusan, ezt bevallom 
őszintén, még ha ezzel esetleg kritikát is váltok ki. Mi úgy ítéltük meg, hogy a működése 
folyamán ki fog derülni, hogy ez rendben van-e, vagy sem, de nem láttak jelen pillanatban 
ezzel kapcsolatban komoly aggályokat a mi szakjogászaink.  

A pénzügyi szektor, illetve a pénzügyi szektor vizsgálata, itt alapvetően két dolgot 
szoktunk vizsgálni. Az egyoldalú szerződésmódosítás témaköre. Ezzel kapcsolatban egy 
korábbi ágazati vizsgálatban ajánlásokat is megfogalmaztunk, amelyek többsége többé-
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kevésbé megjelent a jogszabályokban, illetve egyfajta erőfölényt is szoktunk nézni. Ez azért 
egy kényes és nehéz dolog, mert az erőfölény vizsgálatát illetően általában az a szakmai 
álláspont, hogy a szerződéskötés időpontjában kell hogy fennálljon az erőfölény, és ha utána 
valaki egy rossz szerződést köt, akkor azt nem minősíti a versenyjog erőfölényes helyzetnek. 
Ettől függetlenül a korábbiakban több olyan kötelezettségvállalás is született pénzintézetek 
részéről, ahol ettől elmozdulva vállalták, hogy visszatérítik az egyoldalú szerződésmódosítás 
kapcsán az ügyfeleknek a végtörlesztéssel vagy a szerződésmódosítással kapcsolatos bizonyos 
költségeket. A mi számunkra az, hogy kifejezetten pénzügyi fogyasztók, mi nem 
gondolkoztunk ezen, hogy ez a terminológia ebben a formában létezne, mi mindig az Fttv. 
alapján az átlagfogyasztó gondolatait próbáljuk magunk elé varázsolni, és azt mondjuk, hogy 
vajon az átlagfogyasztó ebből a pénzügyi tájékoztatóból mit szűr le, milyen következtetésekre 
juthat. Végiggondoljuk ezt a kérdést, hogy érdemes-e ebbe esetleg jobban belemerülni, ezt 
feljegyeztem magamnak, de ezzel kapcsolatban most többet nem tudnék mondani. 

A hatásköri kérdések, ha jól értettem itt az NFH-val, illetve a PSZÁF-fal kapcsolatban 
volt kérdés a képviselő úr részéről. Én úgy érzem, hogy itt nyilván mindig van némi 
bizonytalanság, de ez többé-kevésbé kimunkálódott már, hogy mikor ki, melyik szerv jár el. 
Azt külön köszönöm, hogy az erőforrás igényünkre pozitív jelzést kaptam, ez valóban így 
van, hiszen ha minden feladatunknak maradéktalanul meg akarunk felelni, vagy meg 
akarnánk felelni, akkor lehet, hogy kétszer ennyien is kevesen lennénk.  

Spaller képviselő úr részéről a turizmussal kapcsolatosan. Az elmúlt évben is 
lezártunk, ha jól emlékszem, két ilyen ügyet. Legutóbb most azért kaptunk kritikát, mert a 
Malév-et bírságoltuk, hiszen egy felszámolás alatt lévő cégről van szó. Mi ezt a kérdést 
nagyon fontosnak tekintjük, ezen rajta vagyunk, hogy úgy mondjam. Az az álláspontunk, 
hogy a Malév esetében is, függetlenül attól, hogy felszámolás alá került, nem üzenhetjük azt a 
piacnak, hogy most azért, mert felszámolás alá kerül egy cég, ezért a bírságolásra nem kerül 
sor. Sokkal nagyobb összegű bírságot kellett volna kiszabni, de igazából valószínűleg ehhez 
sem fogunk hozzájutni, de éppen ennek ellenére azon az állásponton voltunk, hogy ez egy 
rossz üzenet lenne a piac felé, és ez a piac nekünk nagyon fontos, ezért került sor – ezt a ma 
reggeli sajtófigyelőben olvastam itt –, hogy ezt a szemünkre vetették.  

Nem tudom, hogy mindenre sikerült-e válaszolnom. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi úgy érezzük, hogy mindenre.  
Köszönöm szépen elnök úr a részletes válaszát, úgy vélem, hogy segített abban, hogy 

ki-ki eldöntse, hogy hogy fog állást foglalni az általános vitára való alkalmasság kérdésében. 
Az én tisztem az, hogy a bizottság számára ezt a kérdést feltegyem. 

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja a GVH beszámolóját, az kérem, hogy most 
szavazatával ezt jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúan általános vitára alkalmasnak 
tartotta.  

Elnök úr, nyilvánvaló, amikor majd a plenáris ülésre fog kerülni, akkor érdemben lesz 
azért finom kis nüánsznyi megjegyzéseknek is helye.  

Köszönöm szépen önnek és kollegájának a részvételt, hagyjon azért itt valakiket a 
következő napirendhez. 

 
DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Itt marad az irodavezető 

hölgy.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom a bizottságnak, hogy miután még nem 

látjuk teljesen világosan, hogy hogy is van a parlamenti plenáris vitája az előterjesztésnek, 
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majd akkor döntsünk a bizottsági állásfoglalás képviselőjének a személyéről, ha látjuk, hogy 
hogy van a plenáris tárgyalása ennek az előterjesztésnek.  

Ezzel a napirendet lezártam, köszönöm szépen elnök úrnak és kollégáinak. 
Továbblépünk, és egy nem könnyű napirendet és témát fogunk feldolgozni pontosan 

azért, hogy ezt keretbe is tudjuk foglalni, majd teszek néhány javaslatot, hogy haladjunk a 
napirend tárgyalásában. 

A fogyasztói csoportok működésével, valamint a vonatkozó jogi szabályozással 
kapcsolatos kérdések megvitatása   
Meghívottak: Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője, Gazdasági 
Versenyhivatal képviselője, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
képviselője, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője, Fogyasztóvédelmi 
civil szervezetek képviselői, Fogyasztói Csoportok Egyesületének képviselője.
   

Soron következik a fogyasztói csoportok működésével, valamint a vonatkozó jogi 
szabályozással kapcsolatos kérdések megvitatása. 

A napirendnek több meghívottja van, próbáltam összeszámolni, hét szervezet részéről 
8-9 előadó, ezért azt fogom javasolni és kérni, hogy egy szervezetet egyvalaki képviselve 
próbáljon meg valahogy ott az asztal vége felé helyet foglalni. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében Szomori Béla főosztályvezető úr és Mozolai Mónika 
osztályvezető asszony vesz részt a bizottság ülésén. A Gazdasági Versenyhivatal esetében – 
ahogy azt elnök úr jelezte – dr. Grimm Krisztina irodavezető; a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének képviseletében dr. Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató és dr. Reichert Péter 
ügyvezető igazgató-helyettes; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviseletében dr. 
Szöllősy András osztályvezető úr; a Fogyasztóvédelmi Civil Szervezetek képviseletében dr. 
Kispál Edit szóvivő, a FEOSZ részéről is; dr. Kolyvek Antónia szakértő a KÖFE részéről és a 
Fogyasztói Csoportok Egyesületét pedig Szabó Pál elnökségi tag képviseli. (Jelzésre.) 

 
DR. LENNER ÁRON MÁRK államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, 

csak azt szeretném jelezni, hogy Lenner Áron Márk, a belgazdaságért felelős helyettes 
államtitkár vagyok, és én is eljöttem a mai bizottsági ülésre.  

 
ELNÖK: Nagyon örülök, bocsánatot kérek. Már rohannak is a kollégáim önhöz, hogy 

a szükséges adminisztratív dolgokat megtegyük. 
Azt kérem tisztelettel, hogy az NGM, GVH, PSZÁF, NFH legyenek kedvesek helyet 

foglalni, és oldalt próbáljanak meg felzárkózni a civil szervezetek is, mert nálunk 
egyenrangúság van ebben a kérdéskörben, és valahogy megoldjuk, hogy mindenki szóhoz 
jusson. 

Udvariasság okán kérem azt, hogy egyelőre egyvalaki üljön oda az asztalhoz, a 
kolléga pedig mögé tud ülni, és tudja a munkát segíteni, így, vélelmezésem szerint, oda 
fogunk férni az asztalhoz. Kicsit a kamerát beljebb húzzuk, és mindenki helyet foglal. 

Még egy dolgot szeretnék kérni, és ne értsék félre. Több napirendünk is van még, így 
arra szeretnék tisztelettel kérni – talán az NGM kivételével – mindenkit, hogy maximum 5 
percben legyenek szívesek a véleményeket összefoglalni, így is legalább egy 30 perces 
felvezető szakasz lesz. Azt követően fogjuk a vitát, a konzultációt e témakörben lefolytatni, és 
ha nem veszik udvariatlanságnak – ha annak veszik, akkor is megteszem –, jelezni fogom az 5 
perc lejártát kocogtatással csak azért, hogy ne legyen a megszólalásokban nagy 
egyenlőtlenség. 

Kérem, hogy foglalják el a helyüket, az ülést szeretnénk folytatni. Készen áll 
mindenki? Rendben van. 
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Ahogy elmondtam, ebben a sorrendben fogok szót adni, tehát NGM, GVH, PSZÁF, 
NFH, a két fogyasztóvédelmi civil szervezeti képviselő, és a végén érintettként a felvezető 
körben utolsóként a Fogyasztói Csoportok Egyesülete képviselőjének. Azt követően 
megnyitom a vitát. A vitában a képviselők kérdéseket tehetnek fel, hozzászólhatnak, 
álláspontot képviselhetnek, és amennyiben szükséges jelentkezés útján fogok reagálásra 
lehetőséget adni, tehát nem a szokványos második kört fogjuk lefutni, hanem aki úgy érzi, 
hogy az ő megszólalásához érintetten van reagálási lehetőség vagy igény, akkor jelentkezés 
útján fogom a szót megadni. Ha önök számára is így rendben van, akkor a konzultációt 
elkezdjük, és én úgy vélem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjével.  

Azt szeretném kérni a jegyzőkönyv kedvéért, hogy ne legyen félreértés, legyen kedves 
mindenki a nevét és a tisztségét mondani, és utána már nem fogom ezt kérdezni, csak a 
jegyzőkönyvben szeretnénk ezt pontosan, precízen rögzíteni a Házszabály értelmében is. 

Hölgyeim és Uraim! A konzultációt megkezdjük, először a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjének fogom megadni a szót.  

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (NGM) sz óbeli kiegészítője 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Lenner Áron vagyok, a 
belgazdaságért felelős helyettes államtitkár, és a bizottság és a meghívottak részére kiküldött 
tájékoztatóból csak egy pár ponton szeretném kiemelni úgymond a lényeget belőle, nem 
szeretném az egészet elismételni, ezáltal is több lehetőséget biztosítva a meghívottaknak. 
Alapvetően úgy gondolom a mai napirendnek a tárgyalását, hogy itt a minisztériumnak 
elsősorban abban lehet szerepe, hogy a meghívottak által felvetett kérdésekre próbáljunk meg 
válaszolni, illetve a szabályozással kapcsolatban felmerült egyéb ötleteket próbáljuk meg 
kezelni.  

Tehát egy örömteli fejlemény, hogy 2012. január 1-jétől egy törvényi moratórium 
került bevezetésre a fogyasztóvédelmi törvénybe, eszerint 2012. január 1-jétől 2014. január 1-
jéig tilos új fogyasztói csoport létrehozása. Itt már egyből megállnék egy pillanatra. Egy 
jogértelmezési kérdést vet föl az, hogy mi az, hogy új fogyasztói csoport létrehozása, ez 
vonatkozik-e arra, ha már egy létező fogyasztói csoportba kezd el valaki újra tagokat 
toborozni. Itt a minisztérium és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatalnak az álláspontja szerint 
nem vonatkozik erre, de ebben én úgy látom, hogy nem értünk teljesen egyet az összes 
meghívottal.  

Ami feladatként itt a kormányzat részére mindenféleképpen felmerül, az, hogy 
legkésőbb ennek a fogyasztói csoport létrehozására vonatkozó moratórium lejártának a végéig 
tudjunk előállni egy olyan szabályozással, amelyik egy sorban kezeli a már meglévő 
fogyasztói csoportok működésére vonatkozó igen szigorú feltételeket, illetve új elemként 
szabályozza ezeknek a létrehozását, amennyiben az a szakmai konszenzus születik meg, hogy 
nem teljes tiltás irányába indulunk el fogyasztói csoport tekintetében, hanem inkább a szigorú 
szabályozást választjuk eszközül. 

Annyit szeretnék még kiemelni, hogy a tilalom megszegése esetében, tehát itt a 
fogyasztóvédelmi hatóság 6 esetben indított az ügyben eljárást – nem elvéve a hivatal 
képviselőjének a kenyerét –, hogy valaki a törvényi tiltás ellenére megpróbálkozott új 
fogyasztóvédelmi csoportnak a létrehozásával. Tehát ilyen szempontból hatásosnak mondható 
ez a rendelkezés, nem nagy számban próbáltak meg létrejönni olyan csoportok, amiknek a 
létrehozására már nincsen lehetőség. Köszönöm szépen, előzetesen ennyit szerettem volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a flott kiegészítését. Jelzem, hogy 

többen is küldtek számunkra anyagot. Például az ön által említett Nemzetgazdasági 
Minisztérium is, de a civil szervezetek részéről a KÖFE és a FEOSZ, köszönöm szépen 
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ezeket az anyagokat. Nagyban hozzásegített ahhoz, hogy a bizottság fel tudja idézni azt a 
hátteret, amit egyébként már egy korábbi bizottsági ülésen gondolkodásként elindított, hiszen 
mi nem először foglalkozunk ezzel a témával. A 2011. május 17-ei ülésünkön már részletesen 
tárgyaltuk a fogyasztói csoportoknak az ügyét, és ott több olyan érdemi javaslatot is 
megtettünk, illetve megállapítást, amire majd én is szeretnék visszatérni, de most önöknél van 
a szó. 

A Gazdasági Versenyhivatal képviselőinek fogok szót adni. 

Dr. Grimm Krisztina (GVH) hozzászólása 

DR. GRIMM KRISZTINA irodavezető (Gazdasági Versenyhivatal): Grimm Krisztina 
vagyok, a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodájának a vezetője.  

A GVH, mint elnök úr is jelezte, számos alkalommal indított eljárást fogyasztói 
csoportok szervezői ellen, számos eszközzel igyekeztünk élni. Tehát a jogsértés 
megállapítása, bírság kiszabása mellett ideiglenes intézkedéssel, eltiltással, kötelezéssel stb., 
illetve igyekszünk a fogyasztókat tájékoztatni, és változatlanul azt látjuk, hogy maguk az 
eljárások megoldások és a szabályozás, amely született, az alapvetően rendet teremt, de felvet 
még kérdéseket. Tehát egyrészt a mi jogalkalmazásunk során is felmerülnek kérdések a 
definíció értelmezésével kapcsolatban, illetve azt látjuk, hogy a korábbi csoportok szervező 
tevékenysége folytatódik, illetve észleltünk újabb csoportszervezőt is. Úgyhogy ennek 
kapcsán, a korábbiakhoz hasonlóan szívesen együttműködünk, amennyiben szabályozási 
kérdések felmerülnének még, ahogy korábban is részt vettünk egyeztetésen, szolgáltattunk 
adatokat, ezt a továbbiakban is megtesszük, illetve a társhatóságokkal, az NFH-val, illetve a 
PSZÁF-fal korábban is együttműködtünk az úgynevezett állandó munkacsoportunk 
keretében, és ezt a továbbiakban is folytatnánk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A várakozáshoz képest is gyorsabban haladunk. Nyilvánvaló, 

majd lesznek olyan részek, ahol tartalmilag hosszabb kifejtésre lesz igény, most viszont 
továbbadom a szót a Pénzügyi Felügyeletek Állami Felügyeletének a képviseletében jelenlévő 
igazgató úrnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Kolozsi Sándor (PSZÁF) hozzászólása 

DR. KOLOZSI SÁNDOR ügyvezető igazgató (Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete): Nagyon köszönöm, elnök úr. Kolozsi Sándor vagyok a PSZÁF-tól. Azt tudom 
elmondani a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon fontos kérdés és 
nagyon örül is a felügyelet annak, hogy ez a kérdés megint a bizottság asztalán van, és ezzel 
foglalkozik. Azért fontos a felügyelet számára, mert ez a fajta működési mód, amit a 
fogyasztói csoportok gyakorolnak, a felügyelet tapasztalatai szerint – nyilván abból kiindulva, 
amit az ügyfeleknek a hozzánk bejutó beadványaiból látunk –, azt látjuk, hogy sok esetben, 
akik tehát a felügyelethez fordulnak, a legkiszolgáltatottabb fogyasztói rétegből vannak jelen. 
Azt gondolja a felügyelet, hogy éppen ezért különös gondosságot igényel az a fajta helyzet, 
amikor a legkiszolgáltatottabb rétegbe tartozó fogyasztók kívánnak valamilyen szolgáltatást 
igénybe venni. 

Azt is látjuk ezekből a beadványokból – nyilván egy beadvány az azért egy egyoldalú 
megközelítés, az ügyféloldali szemléletből való látása egy helyzetnek –, hogy az ügyfelek azt 
mondják, hogy ők bizony hitelért mentek, fordultak ezekhez a fogyasztói csoportokhoz. Tehát 
azt látjuk, hogy az az igény, amiért az ügyfél egyébként fordul a fogyasztói csoporthoz, az 
nem elégítődik ki, mert egy meghatározott szervezéses rendbeli szolgáltatásnak az 
igénybevételére kerül sor, amelynek nincs köze a hitelnyújtáshoz. 

A korábbi ülésen is elmondtuk a PSZÁF képviseletében, hogy a felügyelet úgy 
gondolja, hogy egy radikális megoldást mindenféleképpen érdemelne a fogyasztói 
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csoportoknak az ügye, egy szigorú szabályozási keretnek a létrehozatalát éppen amiatt, hogy 
azok a károk, amelyeket a fogyasztók elszenvednek ma, ez ne következzen be a továbbiakban. 
Nyilván ezt mondjuk mi úgy, mint, akik a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jelenlegi 
szabályozásnak nem vagyunk a végrehajtói, nem vagyunk ennek közvetlen jogalkalmazói és 
kikényszerítői. Magával a kérdéssel fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk, ahogy a GVH 
képviselője is említette, a három hatóság: az NFV, GVH, PSZÁF ezzel a kérdéssel az állandó 
munkacsoport értekezleteken foglalkozik, kiemelten foglalkoztunk mi is ebben az évben 
azokkal a jogalkalmazási kérdésekkel, amelyeket ez a jelenlegi szabályozás felvet. Ha 
részletekre kerülne a sor, akkor el tudom mondani, hogy mi volt a felügyeletnek az a 
javaslata, amellyel a korábbiakban élt; most egyelőre annyit, hogy szigorú szabályozást azért, 
hogy a fogyasztói megtévesztések ismételten ne ismétlődjenek meg, ne következzenek 
fogyasztói károk, ez a felügyeletnek a fontos üzenete. Nagyon köszönöm.  

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen, igazgató úrnak. Továbbadjuk a szót a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság képviseletében jelenlévő kollegának, és készüljenek a civil 
szervezetek képviselői is. 

Tessék parancsolni! 

Dr. Szöllősy András (NFH) hozzászólása 

DR. SZÖLLŐSY ANDRÁS osztályvezető (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): 
Köszönöm szépen, a szót. Tisztelt Bizottság! Köszöntök én is mindenkit a társhatóságok és a 
civil szervezetek képviselőit, illetve minden kedves résztvevőt. Dr. Szöllősy András vagyok, 
az NFH UCP és közérdekű osztályának a vezetője, és mint a jogalkalmazó hatóság 
képviselője vagyok jelen, és mint ilyen elsősorban a hatósági tapasztalatokról kell 
beszámolnom, illetve a jogalkalmazási ütemezési kérdéseket is pár mondatban azért 
felvetném.  

Elsődlegesen azt szeretném megjegyezni, hogy a tilalmi rendelkezés hatálybalépését 
követően, tehát 2012. január 1-jét követően, iránymutatásban hívtuk fel a fővárosi, megyei 
kormányhivatalok szervezeti keretében működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek figyelmét a 
hatályba lépett tilalmi rendelkezésre. És külön kiemeltük azt, hogy abban az esetben, ha a 
fogyasztói csoportot érintő fogyasztói beadvány – akár kérelem, akár panasz – érkezik a 
fogyasztóvédelmi felügyelőségekre, akkor attól függetlenül, hogy a fogyasztói beadvány mit 
tartalmaz, mit kifogásol, hivatalból vizsgálják a fogyasztóvédelmi felügyelőségek azt, hogy a 
tilalmi rendelkezésbe ütköző magatartást tanúsít-e a fogyasztóvédelmi hatóság.  

Az Fgytv. tilalmi szabályának a hatálybalépésével, álláspontunk szerint a 
fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálata kétirányú lehet a fogyasztói csoportok működésével 
kapcsolatban. Elsődleges, mint már említettem, a tilalmi rendelkezésnek a betartása, ez a 
fogyasztóvédelmi törvényben deklarált norma, ennek a betartását kell ellenőriznünk. A másik 
pedig, ami egy nem új téma, mégpedig ezen fogyasztói csoportok által közreadott 
tájékoztatások, kommunikációknak az értékelésére is van jogi lehetősége, ezt a Gazdasági 
Versenyhivatallal párhuzamosan végezzük, ezzel kapcsolatban is vannak eljárások. 

Minderre figyelemmel, álláspontunk szerint abban az esetben, ha a fogyasztói 
csoportot érintő jelzés érkezik a hatósághoz, illetve bármiféle hivatalból észlelés történik, 
elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a fogyasztói csoport létrehozására mely időpontban 
került sor. Amennyiben a vizsgált csoportnak a létrehozatalára január 1-jét követően került 
sor, abban az esetben jogsértést kell megállapítani. Előfordul viszont az, amikor olyan 
csoportról van szó, amelynek a működése korábban kezdődött, ilyenkor a fogyasztói csoportot 
szervező vállalkozásnak a kommunikációját kell elsősorban ellenőrizni.  

Nem térnék ki részletesebben arra, hiszen gondolom már korábban is felvetődött az, 
hogy milyen problémák merülnek fel ezekkel a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban, mi is 



- 24 - 

többféle problémát azonosítottunk – ezekről, ha kell, akkor részletesebben is be tudok 
számolni –, inkább rátérnék a konkrét hatósági tapasztalatok, az eredményeknek az 
ismertetésére. Mint az már korábban elhangzott az NGM képviselőitől, hat eljárás indult 
fogyasztói csoportok működésével kapcsolatban az idei évben. Ezek az eljárások kifejezetten 
arra irányultak, hogy azt vizsgáljuk, hogy mikor került sor a fogyasztói csoport létrehozására, 
többsége ezeknek az eljárásoknak még folyamatban van. Egy eljárásunk zárult le, és ebben 
pontosítanám is az előzetes adatszolgáltatásunkat, az előzetesen megküldött háttéranyagunkat, 
egy esetben megállapításra került, hogy újonnan létrehozott fogyasztói csoportot szervezett 
egy vállalkozás és jogsértést állapítottunk meg; a további öt eljárás még folyamatban van, a 
tényállást tisztáznunk kell.  

Emellett, mint említettem is, van egy másfajta irányú tevékenységünk, amikor is a 
fogyasztói csoportot szervező vállalkozások kommunikációját vizsgáljuk. Ezzel kapcsolatban 
pedig azt tudnám mondani, hogy az elmúlt bő egy esztendőben szintén hat hatósági határozat 
született összesen négy fogyasztói csoport szervezésével foglalkozó vállalkozás kapcsán, és itt 
mindösszesen 2 millió 500 ezer forint összegű bírság kiszabására került sor. Itt tudni kell azt, 
hogy ez az a terület, ahol párhuzamos hatáskör van a Gazdasági Versenyhivatal és a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság között. Mi azokban az ügyekben járunk el, amelyik kevesebb 
fogyasztóhoz jutnak el, éppen ezért itt olyan esetekre kell gondolni a mi ügyeink kapcsán, 
amikor is a vállalkozások képviselője a szerződéskötést megelőzően a készpénzhez jutás 
konkrét időpontjára vonatkozóan tettek utalást a szerződő felek, tehát a fogyasztók irányában, 
és ezzel kapcsolatban tanúsítottak megtévesztő magatartást.  

Felvetődik még a jövőbeni szabályozásnak a kérdése, illetve az esetleges 
jogértelmezési problémák, amiket talán nem is kell elhallgatnunk, és tényleg ez az a fórum, 
ahol ezeket fel lehet vetni. Fontos az, maga a fogyasztóvédelmi törvény is utal arra, hogy itt 
jogalkotói szándék van a részletes szabályozás mellett. Az Fgytv. jelen hatályos formájában 
felhatalmazó klauzulát tartalmaz, miszerint részletes szabályozás várható a fogyasztói 
csoportok szervezésére, működésére vonatkozóan. Itt emelném ki azt, hogy a felhatalmazó 
rendelkezés szól arról is, hogy ki kell jelölni azt a hatóságot, amely a fogyasztói csoportok 
működését ellenőrzi, illetve a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt tilalmi szabályt tartatja be, 
és a fogyasztóvédelmi hatóság mostani helyzetben igazából külön további kijelölés nélkül 
látja el ezt a feladatát. Álláspontom szerint ez jogi szempontból nem problémás, tehát nem vet 
fel kifejezett kérdéseket, levezethető a mi hatáskörünkbe, mégis a felhatalmazó klauzula 
tartalmaz egy ilyen szabályt. Talán fontos lenne tényleg jogszabályban nevesíteni azt, hogy a 
fogyasztóvédelmi hatóság, vagy egyéb bármely hatóság jogosult a fogyasztói csoportokra 
vonatkozó tilalomnak a betartására.  

Azt is kiemelném még, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörébe tartozik az 
általános szerződési feltételeknek az ellenőrzése több ágazatban is, és időről időre felvetődik 
az a kérdés, hogy mit tudunk tenni a fogyasztói csoportot szervező vállalkozások szerződési 
feltételeivel. Mindig beleütközünk abba a problémába, hogy ez a terület szabályozatlan, tehát 
nincs olyan jogszabály, ami a fogyasztói csoportokban való részvételre irányuló szerződésnek 
a tartalmát meghatározná, és ez egy olyan problémát vet fel, hogy igazából nincs vízszintes 
pontja sem a vállalkozásoknak, sem a fogyasztóknak, és ami számomra legfontosabb, hogy a 
fogyasztói hatóság számára sincs. Tehát nem tudunk olyan jogi rendelkezéseket citálni, 
amelyek kifejezetten ezen csoportok működését, illetve pontosabban ezen szerződések 
tartalmára vonatkozóan rendelkeznének részletesen.  

Tényleg vannak jogértelmezési viták, talán arra számítok, hogy a civil szervezetek 
képviselői fogják ezt majd részletesebben előhozni, és lehet, hogy erre majd később sort is 
kell kerítenem. Én most csak annyit emelnék ki, hogy álláspontom szerint a mostani 
meglehetősen rövid szabály, ami a fogyasztóvédelmi törvényben szerepel, arra ad lehetőséget, 
hogy az újonnan létrehozott fogyasztói csoportok kapcsán állapítsunk meg jogsértést. Nem 
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hiszem, hogy most bele kellene menni, lehet, hogy majd erre lesz lehetőség. De ha elemezzük 
ezt a szabályt, mondjuk nyelvtanilag, akkor arra kell jutnunk, hogy a létrehozás, mint egyfajta 
megteremtés, megalkotás szót takar magában, vagy kifejezést ölel fel, és meglehetősen 
kiterjesztő lenne az az értelmezés, ha mi, a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztói csoportok 
reklámozását kifejezetten a fogyasztóvédelmi törvény alapján kifogásolnánk, vagy akár az 
újonnan megkötött szerződéseket. Lehet ilyen elképzelés, lehet ilyen jogalkotói szándék, mi 
igényeljük ezt a határozott jogalkotói deklarációt, azt gondolom, hogy a kormányrendelet 
talán alkalma lehet ennek, amikor is kifejezetten lehet bővíteni talán azt a tilalmi kört, ami 
most megjelenik a fogyasztóvédelmi törvényben, és abban az esetben természetesen mi azt 
alkalmazzuk, amit a törvény számunkra előír.  

Még azt is kiemelném, hogy a GVH elnökének, Juhász Miklós úrnak is a beszédében 
elhangzott, hogy a fogyasztói csoportok lehetnek hasznosak is, és elvileg nem ördögtől való 
intézmény ez a fajta konstrukció. Tudjuk, hogy a tapasztalat nem ezt mutatja, mégis azt 
gondoljuk, hogy ezen rövid szabály alapján mi nem tudunk elmenni olyan irányba, hogy akár 
a reklámozását is tiltsuk ezeknek a vállalkozásoknak, de amennyiben a jogalkotó ilyen 
irányba terel minket, akkor természetesen erre is nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen, a szót.  

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen osztályvezető úrnak. Az ön előtt szólók spóroltak 

önnek időt, ezt én így látom, meg én sem voltam elég határozott a jelzéssel, ez majd a 
későbbiek során nem így lesz.  

Fogyasztóvédelmi civil szervezetek hozzászólásai 

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek fognak szót kapni. Először a FEOSZ 
képviseletében dr. Kispál Edit, majd a KÖFE képviseletében, ha jól gondolom, Kolyvek 
Antónia, így fogunk haladni. 

Önöké a szót, az 5 percet kérem, hogy tartsák. 
 
DR. KISPÁL EDIT szóvivő (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége): 

Tartani fogom. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A FEOSZ képviseletében dr. Kispál Edit 
vagyok, és már a felvezetőben elhangzott, hogy valóban a civilek teljesen máshogy látják ezt 
a helyzetet, valószínűleg feladatkörükből adódóan is máshogy kell hogy lássák, tehát mi 
nagyon örültünk annak, amikor januárban ez a tilalom megjelent a fogyasztóvédelmi 
törvényben, mi egyértelműen szigorúbban szeretnénk és akarjuk értelmezni ezt a tiltást. 
Viszont, ha itt ilyen kétségek merülnek fel sok okos jogász fejében, hogy lehet, nem lehet, 
akkor mindenképpen pontosításra szorul, tehát akkor valami gond ezzel van.  

Tehát első körben mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy akkor kerüljön pontosításra 
ez a jogszabály, illetve végre szülessen meg a mögöttes jogszabály is, ami alapján itt minden 
hatóság, illetve mindenki el fog tudni járni, hiszen tapasztalataink szerint nem változott 
semmi. Tehát hiába történt meg ez a januári módosítás, ugyanúgy szervezik ezeket a 
csoportokat, és ember legyen a talpán, aki azt eldönti, hogy most új csoport jött-e létre, vagy a 
régibe léptetik be a fogyasztót. A fogyasztónak erről fogalma nincsen, nem is érdekli, ő 
továbbra is azt tapasztalja, hitelt szeretne. A szóbeli tájékoztatás minden egyes esetben az, 
hogy meg fogja kapni két héten belül, vagy egy héten belül azt az összeget, nem az egyéb 
dolgokat, hanem azt az összeget; ehhez képest aláír minden egyes általános szerződési 
feltételt, minden egyes nyilatkozatot, ami teljesen másról szól, de szóban nem ezt mondták 
neki. Tehát semmi nem változott ezen a téren, így mindenképpen álláspontunk szerint egy 
szigorúbb szabályozás szükséges. Ehhez mi a csatolt anyagunkban némi javaslatokat is 
megfogalmaztunk, így például a vagyoni biztosíték meghatározása ebben a körben is, illetve 
akár az engedélykötelessé tétel is.  
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A reklámokra reagálnék még egy pár mondatban. Ugyanúgy megjelennek bizonyos 
újságokban ezek a reklámok, és ugyanúgy a mi álláspontunk szerint megtévesztőek, tehát ez 
alapján én tudom, hogy nem feltétlenül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, de fel lehetne 
lépni. És ami még nagyon fontos – szintén elhangzott már részben –, hogy ezeknek a 
csoportoknak a felügyelete még mindig nem megoldott, nincs felelős, akikhez tartozhatnának. 
Ugye a PSZÁF nem járhat el, mert nem tartozik az ő hatáskörükbe, és így még mindig a 
levegőben lógnak, és rengeteg embert megkárosítanak ezzel a magatartással. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Edit.  
Kolyvek Antónia a KÖFE részéről. Antónia, parancsoljon! 
 
DR. KOLYVEK ANTÓNIA (Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület): 

Köszönöm szépen, a szót. Kolyvek Antónia vagyok, a Közép-Magyarországi 
Fogyasztóvédelmi Egyesület tagjaként jöttem el, és én is a civil oldalról támogatnám ezt a 
módosítást mindenképpen, mert azt gondolom, hogy az egyesületünkhöz is nagyon-nagyon 
sok panasz érkezik a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban. Ezek konkrét panaszok, és 
mögöttük súlyos emberi problémák és sorsok vannak, ami nagyon fontos. És ahogy elmondta 
egyébként a PSZÁF-nak a képviselője is, itt leginkább azért kell erre figyelni, mert azt 
gondolom, hogy pont azt a réteget célozzák meg, azt a kisnyugdíjast, vagy azt a pénz nélküli 
embert, aki nem jut hitelhez egyébként, ezért fontos szerintem ennek a szabályozása. 

Én is csak érintőlegesen mondanám el azt, hogy itt a jogértelmezési probléma nagyon 
súlyos probléma, és mi is, az egyesületünk is úgy gondolja, hogy kiterjesztően kellene ezt 
értelmezni, hiszen azért szerepel úgy a fogyasztóvédelmi törvény 55. §-ának l) pontjában az, 
hogy majd fog egy kormányrendelet születni, mert nyilván az volt a jogalkotói szándék, hogy 
a már működő fogyasztói csoportoknál is egy szigorúbb szabályozást léptessen be. Ugye 
elsődlegesen a javaslatunk az, hogy tilos legyen már újfajta tag beléptetése is akár és ilyen új 
szerződés megkötése is.  

Másodlagosan pedig én azt gondolom, hogy a jogi garanciáknak és a jogi 
szankcióknak a kidolgozása lenne az elsődleges feladat. Gondolok itt arra, ha csak korlátozná 
már működő fogyasztói csoportokat a kormányrendelet, akkor viszont mondja ki azt, hogy 
szigorúak legyenek a belépéshez a szabályok. Tehát mondja ki azt, esetleg alakisághoz lehet 
kötni azt, hogy tanuk jelenlétében hogy tájékoztatták, miről tájékoztatták, tehát tudta-e azt, 
hogy mit ír alá az a fogyasztó, nagyon-nagyon fontosak szerintem ezek a jogi garanciák. És 
ami nagyon fontos, hogy kerüljön bele az indokolás nélküli elállási jog, mert azt gondolom, 
mint ahogy a távollévők közötti szerződéseknél vagy az üzleten kívüli szerződéseknél ez 
működő dolog, hogy indokolás nélkül meggondolhassa magát, hogy mibe ment bele, és hogy 
igenis akkor felbontódik jogilag a szerződés és visszajárnak a szolgáltatások, tehát szerintem 
ezek a jogi garanciák nagyon-nagyon fontosak lennének. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen a kiegészítését. Így sokkal világosabban és 

egyértelműbben látjuk azt, hogy a civil szervezetek képviselői hova helyezik a hangsúlyt. Úgy 
illik, és szerintem így is helyes, hogy a legvégén a Fogyasztói Csoportok Egyesülete 
képviselőjének fogom megadni a szót, azt követően kinyitjuk a vitát a bizottsági képviselők, 
képviselő asszony és képviselő urak között, és akkor megnézzük, hogy a konzultáció nyomán 
hova tudunk eljutni, milyen javaslatokat tudunk megtenni. 

A Fogyasztói Csoportok Egyesületének képviselője Szabó Pál elnökségi tag, tessék 
parancsolni! 
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SZABÓ PÁL elnökségi tag (Fogyasztói Csoportok Egyesülete): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Szabó Pál vagyok, a Fogyasztói Csoportok Egyesületétől, és csatlakoznék 
gyakorlatilag az előttem szólókhoz. Ez a fogyasztóvédelmi törvényben lévő változtatás 
igazából nem hozta meg a kívánt eredményt, mert én nem is azt mondanám, hogy új 
társaságok alakulnak, ami valójában a felderítő munka következménye, inkább azt 
mondanám, hogy ezek a már meglévő fogyasztói csoportok osztódni kezdtek a csoportjaikkal 
együtt, tehát igazából azt a célt, amit szolgált volna ez a változtatás, véleményeink szerint sem 
érte el.  

És itt szóba került a 2011. évi májusi bizottsági ülés, ahol valójában szó volt arról, 
hogy ahhoz, hogy itt egy olyan szabályozást hozzunk, ami valóban körültekintő, ahhoz egy 
előzetes adatgyűjtésre lenne szükség. Mi próbáltuk gyűjteni az adatokat, de gyakorlatilag itt 
az újonnan alakuló csoportokat, átalakuló, megszűnő csoportokat gyakorlatilag mi már 
követni nem tudtuk. Ezért nekünk gyakorlatilag lenne egy olyan javaslatunk, ami 
csoportoknak a beazonosítását szolgálná elsősorban, amit már a 186/2001-es kormányrendelet 
részben előírt. Ez gyakorlatilag egy előzetes regisztrációt jelentene a megfelelő hatósághoz, 
szervhez – PSZÁF, NFH, egyéb szervezethez –, aki gyakorlatilag ezeket a csoportokat egy 
regisztrációs azonosítóval ellátná, és úgymond a csoportok ezt követően folytathatnák a 
működésüket, de mégis tudomással bírna a hatóság arról, hogy kik azok a csoportszervezők, 
akik ma Magyarországon részt vesznek. Mert van olyan csoportszervező társaság, aki egy 
kisáruház, kisbolti tevékenységből átpártolt egy fogyasztói csoport szervezésbe, azt hiszem, 
hogy ez nem megfelelő. Ez lenne az első.  

Ezen kívül adatszolgáltatásra hívná fel a jelenlegi csoportszervezőket, ami 
gyakorlatilag elég részletes lenne azon túl, hogy a társaság adatait közzétenné, akár egy 
internetes vagy webes felületen, vagy egyéb nyomtatvány útján. A lényeges 
csoportinformációkról is információt nyújtanának, tehát, hogy hány csoporttal rendelkeznek, 
mikor indultak ezek a csoportok, milyen összegeket igényeltek benne gyakorlatilag a 
résztvevők, összesen gyakorlatilag hány ügyfélről beszélhetünk, mekkora pénz állhat e 
mögött. Tehát ezt fontos lenne ahhoz tudni, hogy milyen rétegeket érint gyakorlatilag vagy 
milyen nagyságrendről tudunk beszélni, mert jelen pillanatban én úgy gondolom – talán a 
többiekkel egyetértve –, hogy ezt nem lehet pontosan meghatározni, hogy most hány ilyen 
csoportvezető van ma Magyarországon.  

Mi azt gondoljuk, hogy ezek az intézkedések már önmagukban is azonnali jelentős 
javulást hoznának a fogyasztói csoportszervezés területén. Azon kívül, hogy ha a szabályozás 
létrehozását tartanánk szem előtt, akkor lényeges személyi és tárgyi feltételeket kellene 
megszabni a későbbiekben a fogyasztói csoportszervező társaságokkal szemben. Ez mind a 
társaság képviselő megfelelő szakirányú felsőfokú képesítését, büntetlen előéletét írná elő, 
illetve tárgyi feltételeket valójában, megfelelő ellenőrizhető informatikai hátteret, egy vagyoni 
biztosítékot, minimum ügyfélszolgálati irodát. De gyakorlatilag ezeket a feltételeket már az 
említett 186/2001-es kormányrendelet részben tartalmazta. Úgy gondoljuk, hogy ez az 
előzetes kormányrendelet, ami ugyan nem lépett életbe 2002. január 1-jétől, jó alapot 
szolgáltathatna gyakorlatilag az adatgyűjtést követően, és megfelelő módosításokkal a 
jelenlegi szabályozás létrehozásához. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, a megszólalását. Kicsit érdekes a helyzet, merthogy 
minden oldal azon részében ülő szinte egyetért a helyzettel, ugyanakkor a probléma az van; és 
pontosan azért, mert van, azért tűzte újra napirendre a Fogyasztóvédelmi bizottság. 

Most megnyitom a vitát, én magam szeretnék néhány szót elmondani, néhány kérdést 
feltenni, aztán a végén az elnöki összefoglalóban fogom a javaslataimat megtenni.  

Kérem, hogy alelnök úr adjon nekem szót. 
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SZABÓ ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnök úr, öné 

a szó. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ahogy azt jeleztem, 

nem első alkalommal foglalkozunk a témával, és köszönöm államtitkár úrnak és a 
jelenlévőknek is, hogy érdemi partnerek ebben a konzultációban. 

Azért foglalkozunk újra ezzel az üggyel, mert azt érzékeltem, hogy az előző bizottsági 
ülésünket követő törvénymódosítás nem hozta el azt a kívánt megnyugtató helyzetet, hogy 
egyszer s mindenkorra rendezettnek tekinthessük a fogyasztói csoportok ügyét. Tudjuk – és 
ezt önök plasztikusan elmondták –, hogy azért egy ellentmondásos, összetett helyzettel 
találkozunk szembe, ahol a fogyasztónak a kiszolgáltatottsága jelentős mértékben tetten 
érhető. Számomra az a furcsa, és igazából ezért érdekes kör volt az, amit önök tettek, hogy 
azok, akik egyébként ezt a formát üzemeltetik, és annak képviseletében most a Fogyasztói 
Csoportok Egyesülete képviseletében itt van, ők maguk is azt mondják, hogy szeretnék, ha ez 
a jogszabályalkotás és a körülményeknek a pontos, precíz, jogilag is leírható helyzete 
megteremtődne. Tulajdonképpen úgy látom, hogy egy döntést kéne meghozni, és azt 
követően előre tudnánk lépni ebben az ügyben.  

Látjuk azt, hogy nehéz a helyzet, merthogy valójában a hiányzó monitoring, a hiányzó 
adatok nem teszik lehetővé, hogy nagyon precízen teljes képet lássunk, csak a problémának 
egy részét látjuk. Látjuk azt, hogy a szervező cégeknek a tulajdonosi struktúrája sokszor 
átláthatatlan összefonódásokat mutat, ahogy ezt ön is említette, osztódással szaporodik; láttuk 
azt, hogy a társaságok többsége a minimális tőkével sem rendelkezik; látjuk azt, hogy 
hiányoznak az ügyvédi letétek, a letétek az ügyvédi számlákon. Látjuk azt is, hogy egészen 
hosszú futamidejű társaságok vannak, tehát 20-25 éves futamidőre lehet belépni. Most ha 
józan racionalitással belegondolunk abba, hogy valaki 25 év múlva kapja meg azt az autót, ha 
erre szerződött, vagy mondjuk azt a hitelt, ha meg akarja oldani, az egy élet jelentős része, 
teljesen irreálisnak tűnik ez a szituáció. És látjuk azt, hogy ezekbe a társaságokba belépni 
viszonylag egyszerű, kilépni viszont nagyon nehéz, vagy csak jelentős anyagi veszteségekkel 
tud ez megtörténni. 

Tehát érzékelünk egy problémás helyzetet. Éppen ezért gondolom azt, hogy kell erre 
nekünk érdemi válaszokat keresni, és az önök segítségével erre igyekszünk most 
lehetőségeket találni. Ezért köszönöm az elküldött anyagokat, abból is látszik az, hogy két 
irányba kell valószínűleg lépéseket tenni, és majd az elnöki összefoglalóban még ezt 
precízebben szeretném összefoglalni. Egyrészt a létező, ma működő csoportok működésének 
a szabályzására szükség van, illetve fel kell oldani azt a tisztázatlan jogi helyzetet, amit 
államtitkár úr úgy jelölt, hogy majd 2014. január 1-jéig, a moratórium végégig kívánják ezt a 
kérdést megválaszolni. Már most jelezném, azt gondolom, hogy önöknek gyorsabban kellene 
ezt a lépést megtenni. Minden érintett azt mondja, a hatóságok képviselői, a Fogyasztói 
Csoportok Egyesületének képviselői, no pláne a civil szervezetek, hogy nem lehet, hogy még 
másfél évig, ha úgy nézem, ez az ambivalens helyzet fennmaradjon, és ezek a problémák 
fokozottabban meglegyenek. Ez egy jogi szabályozás kérdése, nem akarok én ilyeneket 
mondani, de egy hét alatt összedobható egy ilyen kormányrendelet. Behozzák, elfogadják, és 
a problémák egy jelentős részét megtettük, megoldottuk. Mi ehhez hozzájárultunk a 2011. 
májusi bizottsági ülésen, amikor érdemi javaslatokat is tettünk, hogy szerintünk milyen 
irányba kellene egy ilyen rendelkezésnek meglenni, megtörténnie. Addig is szükséges 
lépéseket tenni. 

Hogy gyorsítsam a helyzetet, én öt olyan javaslatsort látok – és akkor ezek a 
javaslataim közé tartoznak –, amellyel a mostani helyzetet elviselhetőbbé tudjuk tenni. 
Egyrészt a Fogyasztói Csoportok Egyesülete ügyében vagy irányában szeretném javasolni, 
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hogy gondolják már végig az önszabályozásnak a kérdését. Van más olyan ágazat, annak 
idején, amikor az elektronikus kereskedelem és a web-áruházak ügyével találkoztunk, ott is az 
önszabályozás jelentős mértékben javított a helyzeten, mert a területen mozgó gazdasági 
csoportok elkezdték kiszorítani azokat, akik egyébként nem hajlandók a közösen elfogadott 
játékszabályokat betartani. Tehát önök számára kínálkozik az a lehetőség, ha ebbe az irányba 
akarnak lépni, ami az önszabályozásba benne van.  

Kettő. Az a javaslat, amit ön megtett, azt én értékelem; mind a két javaslatnál úgy 
vélem, hogy érdemi választ kell az érintetteknek megtenni, tehát a beazonosításra – akár az 
előzetes regisztrációra, akár az adatszolgáltatási kötelezettségre – vonatkozó javaslatot úgy 
vélem, hogy villámgyorsan megfelelő jogszabályi feltétellé kellene formálni.  

Ami a hatóságok irányába való lépés. Tökéletesen értem az önök helyzetét, 
szeretnének ezen a területen érdemi, a fogyasztókat védő intézkedéseket hozni, de az első 
problémával ott találkozunk, amikor azt tesszük fel, hogy ki az, akinek a tevékenységi vagy 
jogosultsági körébe beletartoznak a fogyasztói csoportok, merthogy ez nincs jogilag 
megfelelően regisztrálva, hiszen nem pénzügyi műveletekről beszélünk. Látható, mindenki 
elmondta, hogy miért nem tud egy adott határon túlmenni, fel kell oldani ezt a kérdést; 
önöknek pedig úgy vélem, hogy nagyon szigorú, a mai lehetőséget adó körön belül minden 
lépést meg kell tenni.  

Ami a minisztérium irányába tartozik. Államtitkár úr, az önök anyaga is írja, és én 
érdemben gondolok reagálni arra, amit ön mondott, én azt hiszem, hogy ezt a gordiuszi 
csomót önök tudnák átvágni, megalkotják azt a kormányrendeletet, amely ezt a szabályozatlan 
helyzetet szabályozza, és azt hiszem, hogy azt követően egy egészen más típusú bizottsági 
ülést tudnánk itt tartani.  

Ami a civilekre vonatkozik – FEOSZ, KÖFE és láttam OFE, más civil szervezetek is 
itt ülnek a bizottsági ülésen. Minden olyan javaslat, amit önök tesznek, és minden olyan 
szigorú fellépés, amit a fogyasztók érdekében megtesznek, úgy gondolom, hogy most 
hiánypótló, önök a jogszabályi hiányosságot próbálják pótolni azokkal a nagyon határozott 
lépésekkel, amiket megtesznek. Azt gondolom, hogy ezt ne hagyják abba, a javaslataik közül 
számos olyan javaslat van, amely úgy vélem, hogy akár a kormányzati jogalkotás, akár más 
irányba segíti ennek a helyzetnek a feloldását. Summa summarum úgy látom, hogy egy olyan 
helyzetről beszélünk, ahol viszonylag egyszerűnek tűnik a megoldás – idézőjelbe teszem -, de 
ha azt a lépést megtennénk, akkor valószínűleg előbbre tudnánk mozdulni.  

Én ezzel egy kicsit előrehoztam a végső összefoglalásba szánt mondataimat is, 
pontosan azért, mert úgy látom, hogy bármennyire is furcsa, nincs nagy vita közöttünk, önök 
között sincs nagy vita, csak várjuk a megoldást. A megoldásban pedig érdemben szeretnénk 
kérni a kormányzat képviselőjét, hogy ha van biztató mondata arra vonatkozóan, hogy nem 
2013 decemberében gondolják ezt a kormányrendeletet megalkotni, akkor ez egy határozottan 
előrelépés volna. Én javasolnám, hogy ebben az évben ezt tegyék meg, van idő, nem 
foglalkozunk a költségvetéssel, nyugodtan a minisztérium ezt a lendületet rá tudná vinni 
ennek a kormányrendeletnek a megalkotására, és azt gondolom, hogy jövőre úgy 
kezdhetnénk, hogy egy világos, tiszta helyzetet teremtünk ezen a téren.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha a helyzet úgy hozza, még hozzá fogok 
szólni, viszont visszaadom a levezetést alelnök úrnak.  

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
ELNÖK: Elnök úr, öné az ülés vezetése és egyben szót is kérek. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Több képviselőtársam jelezte, hogy szólni kíván. Szabó Zsolt alelnök úr, láttam 
Boldog István képviselő úrnak is a kezét, meglátjuk, hogy hogy haladunk, annak 
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függvényében fogjuk a konzultációt folytatni. Most először Szabó Zsolt alelnök úrnak adom 
meg a szót. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden és velősen 

összefoglalni a gondolataimat. Ami a témához kapcsolódnak, eredet. Mindannyian tudjuk, 
hogy a fogyasztói csoportok mikortól jöttek létre és milyen céllal. Hozzáteszem, ez a 
legrizikósabb, legmegfoghatatlanabb üzleti vállalkozás, ami csak lehet; kizárt jól lezárni egy 
fogyasztói csoportot annyira sok benne az üzleti rizikófaktor, ami nem engedi azt, hogy 
pozitívan legyen bármilyen csoport lezárva. Ezért hibás az a gondolat, ami hosszú távon az 
ilyen csoportok működését támogatja.  

Alapjában, véleményem szerint a törvény jó. Ami feladat, az kettős. Egy: a 
kormányrendelet tudjuk, hogy megállapodás alatt van, ennek az időtartama? Nem szabad 
kapkodni pont azért, mert vannak olyan fogyasztói csoportok, amik a gazdasági élet minden 
ágát átfogják, és ha kapkodunk és egy rossz kormányrendelettel rosszul szabályozzuk a 
kérdést, lehet, hogy rossz irányba visszük el a kérdéskört. Szerintem megalapozva, jó 
alaposan körüljárva, de minden lehetőséget elvágva, a fogyasztói csoportokat abba az irányba 
kell vinni, hogy megszűnjenek, ne legyenek.  

És a másik, amiben a civil szervezetekre óriási feladat hárul a kormány mellett, az 
pedig az úgynevezett felvilágosítás kérdésköre, az, hogy az emberek értsék meg, hogy ez a 
könnyű pénz, a könnyű autóhoz való hozzájutás, a könnyű pénzhez való hozzájutás ez nem 
hosszú távú és nem működik, nem szabad, hogy hagyjuk, hogy belépjenek ezekbe a 
szervezetekbe, fel kell világosítani. Én úgy gondolom, nézve a magyar sajtót, a 
megjelenéseket és a formákat, hogy itt azért van rendesen feladatunk, nem csak a 
parlamentnek és a kormánynak, hanem a civil szervezeteknek is. Én azt kérem, hogy ebben 
egy kicsit aktívabban részt tudnának venni, az egy jó dolog lenne. Köszönöm szépen, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen, alelnök úrnak. Ahogy láttam Boldog István képviselő 

úr jelentkezett. Csak a vita folytatása miatt kérdezem, tervezi-e még valaki, hogy hozzászól. 
(Nincs jelzés.) Most nem látok. Természetesen önnek államtitkár úr van reagálási lehetősége, 
hiszen kérdés is elhangzott. Képviselő úr után még én egy mondatot mondanék. Tessék 
parancsolni. 

Boldog István képviselő úré a szó. 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szabó Zsolt 

képviselőtársam biztos jobban látja, én naivabban közelítem meg ezt a dolgot. Én azért 
feltételezem, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, akik tisztességesen jöttek létre és 
tisztességesen akarják végezni ezt a dolgot, persze nem értek annyira ehhez a dologhoz. Én 
egyet látok, hogy itt van egy óriási probléma, amit szerintem nagyon egyszerűen meg lehetne 
oldani. Én faluról származom, úgyhogy ilyen a gondolkodásom is, meg kell mondjam 
őszintén, nem is értem, hogy mire várunk itt ennek a megoldásával, hiszen itt ülünk, mindenki 
egyetért abban, hogy egy gond van, ezt meg kell oldani. Nekem a Fogyasztói Csoportok 
Egyesületének a javaslatai, azt gondolom, amit megkaptam írásban, ezt a gondot abszolút 
megoldják, legalábbis a nagy részét megoldják. 

Én azt gondolom, hogy ha mindnyájan ugyanazt akarjuk – márpedig úgy látom én 
elnök úrnak, alelnök úrnak a hozzászólásaival is részben-részben egyetértek, azt gondolom, 
hogy a hozzászólókkal is –, van egy gond, meg kell oldani, a lehető legrövidebb időn belül azt 
gondolom, hogy ezt meg kell tenni, én is arra szeretném kérni a kormány képviselőjét. Én 
elhiszem, hogy alaposan meg kell mindent nézni, de azt gondolom, hogy nem kell erre még 
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másfél év, tehát meg lehetne ezt tenni minél hamarabb, és ha kell, akkor alkossunk itt 
jogszabályokat, tegyen a bizottságunk akár javaslatokat erre, jogszabály-módosításra, de 
tegyünk annak érdekében, hogy azok a lakosok, akik megtévesztve bekerülnek egy-egy ilyen 
csoportba, azok ne károsodjanak tovább, mert azért az mindennek a teteje. Itt nagyon jól 
fogalmazta meg valaki, hogy általában nyugdíjasokat sikerül, meg szegényebb embereket 
ebbe bevinni, mert – ahogy Zsolt mondta – ingyen pénzt remélnek kicsit, vagy jobb 
előrejutást remélnek, és ők fognak a legjobban megdöbbenni a legtöbbször, mert még azt a 
picikét, amit beletesznek, azt is elveszítik. 

Még egyszer mondom, én feltételezem, hogy vannak, ahol tisztességesen csinálják ezt 
és jól működik, és vannak ahol nem; én a nem tisztességesekre gondolom, hogy a lehető 
leggyorsabban meg kell őket szüntetni, vagy legalábbis a tevékenységet a tisztességes 
mederbe kell terelni. Ennek érdekében pedig én a fogyasztói egyesületeknek a javaslatait 
jónak látom, illetve itt az összes elhangzott javaslatot. Arra kérek mindenkit, aki ebben részt 
vesz, hogy a lehető legrövidebb időn belül oldjuk ezt meg, és jövő ilyenkor nem üljünk ezért 
össze, hogy arról beszélünk még mindig, hogy itt egy probléma, amit egy év alatt se tudtunk 
megoldani, hanem akár már a tavasszal azt lássuk, hogy kérem szépen elindultunk ezen az 
úton, jól haladunk és valamilyen mederbe tudtuk terelni ezt a gondot. Azt gondolom, ez a 
legegyszerűbb és leggyorsabb megoldása ennek, nem pedig az, hogy gondolkodunk rajta még 
hónapokig, hogy mit csináljunk, én erre kérek mindenkit.  

Azt látom, hogy mindenki egyetért ebben a dologban, akkor márpedig, ha mindnyájan 
egyetértünk, akkor ez egy nagyon gyorsan megoldható dolog. Ahogy elnök úr az előzőekben 
mondta, hogy gyorsan tudunk törvényeket alkotni, ebben a dologban is azt gondolom, hogy 
lehet gyorsan törvényt alkotni, lehet gyorsan kormányrendeletet alkotni, mindenki egyetért, 
akkor pedig itt az egyenes út. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen Boldog István képviselő úrnak a hozzászólását. 
Alelnök urat tisztelettel kérem, hogy még egyszer adjon nekem szót, hogy 

megjegyzéseket tehessek, és azt követően, ha nincs más, akkor a reagálás az előadóké. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen az ülés vezetését.  
Öné a szó, elnök úr. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Az a helyzet van tisztelt bizottság, hogy 

teljes mértékben egyetértek Boldog István képviselő úrral, de szeretném kiegészíteni néhány 
megjegyzéssel. Az a közkeletű mondás, hogy majd átmegyünk a hídon, ha odaértünk, ezt nem 
értem; mi van addig, amíg odaérünk a hídhoz, és ez mennyi ideig fog tartani. És mi van 
azokkal a ma fogyasztói csoporttagokkal, akiket egyébként méltánytalanság ér, hova 
fordulhatnak jogorvoslatért, hogy lesz az ő helyzetük rendezve és sorolhatom a kérdéseket. 
Tehát ezek azok a helyzetet leíró problémák, amikre szeretnénk, ha érdemi válasz születne, és 
erre nem válasz az, hogy majd egyszer fogunk egy olyan jogszabályt alkotni, ami majd ezt 
rendezi, merthogy addig is kell valamit tenni. Ezért azon a nyomvonalon, amit itt 
képviselőtársaim elindítottak, mennék.  

Egyrészt a Fogyasztói Csoportok Egyesületének vannak javaslatai, legyenek szívesek 
azt véleményezni, megnézni, amennyiben van lehetőség, abból kiindulva akár korrekciókat 
megtenni; vannak a civil szervezeteknek érdemi javaslatai, ezek nem mindig esnek egybe, 
félreértés ne essék, de mégis ezeket a javaslatokat is érdemes ilyen értelemben megnézni. Ha 
a szabályozás irányába megyünk, akkor van egy csomó olyan, már most jól látható feltétel, 
amiket érdemes majd figyelembe venni: felügyeleti szerv kérdése, vagyoni biztosíték kérdése, 
csoportalapok ügyvédi letéti számlákon való elhelyezése, személyi feltételek kérdése, a 
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vezető tisztségviselő mondjuk, legyen büntetlen előéletű, és valamifajta felsőfokú 
végzettséggel bíró személy, tárgyi feltételek, ügyfélszolgálati iroda, informatikai háttérnek a 
biztosítása, futamidő maximalizálása. A 25 évet én elképzelhetetlennek tartom, maximum 15 
év lehet az – látom, ott mutatják hátul, hogy 5 év –, ebben én kompromisszumkész vagyok, 
elállási idő a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, létfontosságú kérdés, aztán a 
közgyűlések gyakoriságának és annak a kihirdetésének a módja, aztán a könyvvizsgáló 
alkalmazása és sorolhatom. Ilyen javaslatokat, amik a jogszabályalkotásban érdemi módon 
kell hogy befolyásolja, ilyet a civil szervezetek is tettek, és most én is a jegyzőkönyvbe 
belediktáltam vagy tíz darabot, ezzel segítünk a jogalkotónak.  

Ezek alapján kellene egy érdemi jogszabályt összeállítani, és akkor már a kérdésekkel 
nem is bombázom önöket, merthogy szerintem ebben a helyzetben arra rámutatni, hogy 
tudjuk-e pontosan, hogy az érintett csoportoknak, szervezetnek a száma, a tagjai, az itt 
megmozduló összeg nagysága mekkora, félek, hogy erre elnagyolt válaszok érkeznének. Mert 
eddig csak azok a jelzések jöttek, hogy nem tudjuk precízen, pontosan megmondani, vagy 
akár ugyanezt a kérdést megtehetem, hogy tudják-e a csoportok tulajdonosi összetételét 
precízen, pontosan meghatározni. Eddig is az a visszajelzés érkezett, hogy nem lehet erre 
pontos, precíz választ adni. Ezért, ha nem haragszanak, eltekintek ettől, van 10-15 ilyen 
kérdés, amit feltehetnék, de ebben a helyzetben feleslegesnek tartom, mert a probléma 
nagyságában, kialakulási jogaiban nagyrészt egyetértünk – már hogy, hogy írható le ez a 
helyzet –, a megoldásban is úgy vélem, hogy nagyjából egyetértünk. A bizottságon belül 
ebben úgy vélem, hogy van egyetértés, most azt kéne megtenni, hogy ennek érdekében a 
szükséges lépések is történjenek meg.  

A vitát úgy látom, hogy le tudom zárni, de úgy, hogy először visszaadom a szót 
alelnök úrnak, aki visszaadja nekem. 

 
ELNÖK: Elnök úr, öné a jog a vita lezárására. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! Megadom reagálásra a szót államtitkár úrnak. Kíván-e még valaki 
reagálni. (Jelzésre.) Az OFE részéről van egy rövid megszólalási igény.  

Én úgy vélem államtitkár úr, hogy először a civil képviselőt, Morvai urat hallgassuk 
meg – ez gondolom, egy egyperces megjegyzéssor volna –, és utána önnek megadatik, hogy 
az egészre tudjon reagálni, és azt követően én megpróbálom lezárni a vitát. Ennek a vitának a 
végén nincs döntési kényszerünk, tehát sem elfogadni, sem valamilyen ehhez kapcsolódó 
döntést meghozni nem szükséges, ezt is megpróbáljuk majd áthidalni. 

Morvai úr, legyen szíves gyorsan egy mikrofon végén pár mondatot mondani, és azt 
követően államtitkár úré a szó.  

 
DR. MORVAI GYÖRGY elnök (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület): Köszönöm 

szépen a lehetőséget, elnök úr. Morvai György vagyok, az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület vezetője. 

Az egyik kiegészítő javaslat elhangzott elnök úr részéről, tehát hogy maximalizálni 
kellene. Ha nem teljes tiltás lesz a fogyasztói csoportokban, maximalizálni kellene az 
időtartamot. Szerintem emellett maximalizálni kellene az összeget is, amit gyűjthet hozzá. Én 
úgy gondolom, hogy a mai magyar lehetőségek között egy 25 millió forintos ingatlannak a 
megvásárlása legyen továbbra is banki kérdés, ha egyszer odakerül, és ne egy fogyasztói 
csoport szervezése, ami mögött nincsenek meg a szükséges biztosítékok. Köszönöm szépen, a 
lehetőséget. 
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ELNÖK: Én köszönöm, ha szabad ilyet mondanom, akkor jó javaslat mind a kettő. A 
jogalkotó jegyzőkönyvbe rögzítette. Államtitkár úrnak a reagáláshoz még adtunk további 
muníciót.  

Államtitkár úr, öné a szó. 

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (NGM) vi szonválasza 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is nagyon köszönöm 
az összes javaslatot, ami itt elhangzott a civil szervezetek és más állami szervek részéről, 
illetve a bizottság tagjai részéről. Az egy viszonylag komoly jogalkotási folyamat, amíg 
eljutunk addig, hogy ez a kormányrendelet elkészüljön és hatályba lépjen, ráadásul úgy 
készüljön el, hogy ezzel minden érintett egyet tudjon érteni.  

Azt hiszem, hogy itt a legfontosabb kérdés az, hogy semmiképpen nem azt tervezzük, 
hogy ez 2014. január 1-jén lépjen hatályba, az csak a lehető legkésőbbi időpont, amikor ez 
mindenféleképpen meg kell történjen. Tehát azt szeretném jelezni, hogy az kormányzati 
szándék, hogy minél hamarabb történjen ez meg, természetesen az adott lehetőségekhez 
mérten, amire meg tudunk állapodni valamiféle olyan szabályozásban, ami alkalmas, hogy ezt 
a célt betöltse, akkor fogjuk tudni kiadni ezt a kormányrendeletet.  

Itt az elsődleges kérdés. A tartalmi szabályozásban azt hiszem, hogy viszonylag 
könnyen meg fogunk tudni állapodni, hogy milyen követelményrendszer mentén 
működhessenek fogyasztói csoportok Magyarországon, tehát ezek nagyon jó javaslatok, hogy 
az időtartamot is maximáljuk, illetve bizonyos tárgyi ügyletekre akár ki is zárjuk fogyasztói 
csoportok működését, ezek lehetnek például az ingatlanok. Ami viszont egy sarkalatos 
kérdése a szabályozásnak, hogy meg kell nevezzünk egy olyan állami szervezetet, amelyik 
úgymond a gazdája lesz ennek az egész szabályozásnak, amelyik figyelemmel kíséri a 
fogyasztói csoportok működtetését, és amelyik az adatokat összegyűjti róla, és amely 
esetlegesen a kormányrendelet szabályozásában foglaltak megsértése esetén vizsgálatot 
folytat és szankciót alkalmaz.  

A minisztérium álláspontja szerint itt elsősorban szerintünk a PSZÁF lenne erre a 
lehető legalkalmasabb. Tehát annak ellenére, hogy ezek papíron nem pénzügyi szolgáltatók és 
nem pénzügyi szervezetek, a tevékenység, amit végeznek, az elsősorban az. Tehát lényegében 
egyfajta szabályozatlan környezetben működő pénzügyi szolgáltató szervezetekkel van 
dolgunk, amikor is ugyan hangsúlyozzák, hogy ők nem hitelintézetek, nem bankok, ezért is 
tudnak bárlistás személyekkel foglalkozni például, ez egy kibúvó az egész alól. Ezért 
javasoljuk mi azt, hogy elsősorban a PSZÁF legyen az, amelyik az eljövendő szabályozásban 
úgymond a prímet viszi a hatóságok közül, akik ennek a kikényszerítését hivatottak 
végrehajtani. Tehát tény, hogy fogyasztóvédelmi kérdés is, de nem ez a lényege a 
problémának, hogy itt milyen kommunikációt folytatnak, meg milyet nem, hanem a tényleges 
tevékenység oldaláról szeretnénk megfogni. A mi javaslatunkban a PSZÁF fog szerepelni, 
mint a legfőbb letéteményese állami oldalról. 

A javaslatok tekintetében mi meg fogunk próbálkozni egy előzetes verziónak az 
elkészítésével, és akkor azt természetesen az érintettekkel követő egyeztetés után fogjuk 
bármilyen olyan fórum elé terjeszteni, ami abba az irányba hat, hogy ez egy elfogadott 
kormányrendelet legyen; tehát több mint nyitottak vagyunk arra, hogy egy széles konszenzus 
megteremtését követően tudjon ez a kormány elé kerülni és esetlegesen beépülni a 
jogrendszerbe. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Nem bonyolítom túl, szeretném önöket abban a 

támogatásunkról biztosítani, hogy csinálják meg minél gyorsabban ezt a szükséges 
kormányrendeletet. Tulajdonképpen csak a gyorsasághoz szeretnénk annyit hozzátenni, hogy 
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egy éve várunk arra, hogy ez megtörténjen, nem szeretnénk egy másik évet várni. Szeretném 
jelezni, és nem ijesztgetés végett, hanem mert, hogy szoktuk tervezni a munkánkat, 
amennyiben nem sikerül ezt a jövő év első ülésszakában megtenni, akkor újra vissza fogunk 
térni bizottsági ülésen erre a témakörre, és azt gondolom, hogy kevésbé leszünk ilyen 
megengedők ebben a kérdéskörben. Remélem, hogy akkor már azt fogjuk tudni detektálni, 
hogy jogalkotásban eljutottunk arra a pontig, hogy ezt a méltatlan, méltánytalan helyzetet, 
amely egyébként minden érintett számára csak problémát és nehézséget jelent, ezt fel tudjuk 
oldani. Egyről ne feledkezzünk meg, az igazi vesztesek azok, akik egyébként ma bent vannak 
a fogyasztói csoportban, és esetleg őket éri személyes veszteség vagy méltánytalanság.  

Tisztelt Bizottság! Miután ebben a kérdésben úgy vélem, hogy a bizottság egészében 
volt összhang, ennek jegyében ezt a konzultációt lezárom.  

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak, kollégáinak, a hatóságok képviselőinek, a 
civil szervezetek képviselőinek és az érintett csoport képviselőinek, hogy eljöttek, és ebben a 
konzultációban részt vettek. Higgyék el, hogy ezek a konzultációk, ezek a bizottsági ülések 
közelebb visznek bennünket a megoldáshoz, mert így ismételten teremtődött arra kényszer, 
hogy ezzel az üggyel kormányzati szinten foglalkozni kelljen és ez helyes, hogy ebben a 
bizottság egyetértett. 

Egyes szolgáltatói számlák postai készpénz-átutalási megbízás útján (ún. sárga 
csekken) történő kiegyenlítésével kapcsolatban felmerülő problémák, különös tekintettel 
költségeinek a fogyasztóval történő megtéríttetésére. Meghívottak: Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselője; Dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztos; Az érintett 
hivatalok és hatóságok képviselői; Fogyasztóvédelmi civil szervezetek képviselői. 

Hölgyeim és Uraim! Ennek a napirendnek a tárgyalását lezárom, önöknek jó napot 
kívánok, jó munkát! És miután ma még három napirendünk van, ezért nagyon gyors váltással 
rákanyarodunk egy gyors konzultációra, amely az „Egyes szolgáltatói számlák postai 
készpénz-átutalási megbízás útján az úgynevezett sárga csekken történő kiegyenlítésével 
kapcsolatban felmerülő problémák, különös tekintettel költségeinek a fogyasztóval történő 
megtéríttetésére” vonatkozik. 

Ennek a napirendnek a megvitatásában a Nemzetgazdasági Minisztérium, a média- és 
hírközlési biztos és az érintett hivatalok és hatóságok képviselői, valamint a fogyasztói civil 
szervezetek előzetes jelentkezése alapján alakul ki az a kör, akiket meg fogunk hasonlóan 
kérni – úgy, ahogy az előzőben volt –, hogy legyenek szívesek az elején egy pár percben a 
problémák felvezetni, exponálni, majd azt követően megnyitjuk a vitát, és megnézzük, hogy 
tudunk-e hasonló következtetéseket megtenni. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Szomori Béla főosztályvezető és 
Mozolai Mónika osztályvezető asszony jelezte a részvételét. Bodonovich Jenő média- és 
hírközlési biztos urat üdvözlöm. Az érintett hivatalok és hatóságok képviseletében a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság: dr. Szöllősy András osztályvezető úr, remélem nem ment el, 
legyen kedves vissza csekkolni; a fogyasztóvédelmi civil szervezet képviseletében ugyancsak 
dr. Kispál Edit szóvivő és Kolyvek Antónia szakértő asszonyok jelezték, ők is fáradjanak 
vissza az asztalhoz, így indulnánk. (Közbeszólás: Bartha Lajos van jelen a Magyar Nemzeti 
Bank képviseletében.) Örömmel veszem, majd a jegyzőkönyvbe mindjárt be is iratkozunk. 

Így az érintetteket arra kérem, értsék meg, hogy ebben megint egy ilyen feszesebb 
ritmusú tárgyalást kezdeményezünk. Az elején maximum 5 percben kérem, hogy a problémát, 
vagy annak a megoldását vezessék fel, exponálják, azt követően a bizottság fog egy 
konzultációt lefolytatni, és egy valamilyen elnöki összefoglalóval lezárjuk ennek a 
napirendnek is a tárgyalását. 
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Ha mindenki készen áll, akkor elkezdem. Természetesen a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályvezetőjének adom meg a szót, utána pedig a média- és hírközlési 
biztosnak. 

Szomori Béla úré a szó, parancsoljon!  

Szomori Béla (NGM) szóbeli kiegészítése 

SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen elnök úr, a szót. Először is a fogyasztóvédelmi törvényben található szabályozásról 
szeretnék szót ejteni, és utána pedig egy törvényjavaslatról, erről a bizonyos T/8635. számú 
törvényjavaslatról ejtenék néhány mondatot.  

Tehát a fogyasztóvédelmi törvény 2012. július 29-étől hatályos 8. §-a alapján, a 
közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla Posta Elszámoló Központon 
keresztül készpénzbefizetéssel, közkeletű nevén sárga csekken történő kiegyenlítését külön díj 
fizetéséhez nem kötheti. A fogyasztók vagyoni érdekeinek fokozott védelme érdekében 
elfogadott tilalom kapcsán hangsúlyozni szükséges azonban a bizottság előtt, hogy annak 
címzettjei kizárólag a közszolgáltatási tevékenységet nyújtó vállalkozások. A 
fogyasztóvédelmi törvény tehát nem általános jelleggel valamennyi szolgáltatót érintően tiltja 
a sárga csekk díjat, az Fgytv. módosításával a közüzemi szolgáltatás újra definiálásaként 
jelentkező közszolgáltatás alatt a külön törvény alapján termékértékesítési, vagy 
szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által az ilyen 
termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtási kötelezettség alapján nyújtott, taxatívan felsorolt 
szolgáltatás értendő, ezt a fogyasztóvédelmi törvény 2. §-a sorolja fel, ettől most az idő 
rövidsége miatt eltekintenék. Tehát az idén július 28-átől hatályos 8. §-ával az Fgytv.-nek 
rögzített tilalom tehát az Fgytv. szerinti termékértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében értelmezhető, a közszolgáltatási 
tevékenységet nyújtó vállalkozás egyéb szolgáltatása tekintetében azonban nem.  

A T/8635. számú, az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról ejtenék még néhány mondatot, amely 
kiterjeszti a közszolgáltatási fogalmat az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra is. Mint 
ahogyan azt a fogyasztóvédelmi egyesületekhez érkező jelzések is mutatják, még mindig 
létező gyakorlat az elektronikus hírközlési szolgáltatók részéről, hogy az úgynevezett sárga 
csekkes, illetve személyes befizetés esetében a kiegyenlítendő összegen felül még egyéb 
költséget vagy díjat terhelnek rá a fogyasztóra, ezt ugyanis az Fgytv. kizárólag 
közszolgáltatási tevékenységük tekintetében tiltja. Ez a bizonyos idézett törvényjavaslat az 
elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szólva, a 13. §-ban próbál ennek gátat szabni az elektronikus hírközlésről szóló törvény 128. 
§-ának a módosításával, amely alapján különösen tilos a külön díj felszámítása a számla 
kiállításáért – a számla formátumától, illetve a számla befizetéséért – a befizetés módjától 
függetlenül. Az előző rendelkezés nem akadálya annak, hogy a szolgáltató az előfizetőnek 
kedvezményeket nyújtson.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről ezt a néhány mondatos gondolatot 
szerettem volna megtartani, és átadnám a szót a következő előadóknak. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen az ülésvezetésben való közreműködést is, ezért most 

közös erővel Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztosnak adjuk át a szót. 
Parancsoljon! 
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Dr. Bodonovich Jenő (NMHH) szóbeli kiegészítése 

DR. BODONOVICH JENŐ média- és hírközlési biztos (Média- és Hírközlési Biztos 
Hivatala): Köszönöm szépen, a szót. A sárga csekk bevezetésére reagálhatott volna a 
jogalkotó, egy hatóság, vagy pedig közérdekű kereset alapján a bíróság. A média- és 
hírközlési biztos úgy ítélte meg, hogy neki van lehetősége azonnal lépni ebben a kérdésben, 
nem volt előtte vitatható, hogy ez jogsérelmet, illetve érdeksérelmet okozhat. A 
jogkérdésekkel nem kívánt a biztos foglalkozni, az akkori hatályos jogszabály lehetővé tette, 
hogy hivatalból indítson eljárást, úgyhogy mielőtt panaszok érkeztek volna a biztoshoz, már 
indított egy eljárást az érdeksérelem kiküszöbölése érdekében. 

Kettő darab érdeksérelmet látott a biztos a sárga csekkes befizetéssel kapcsolatban. Az 
első, hogy a kiküldött tájékoztatás lényegében használhatatlan volt, mert az nem derült ki 
belőle, hogy kinek kell tranzakciós díjat fizetni. A biztos első lépése arra irányult, hogy 
tegyük egyértelművé a fogyasztók számára, hogy kit terhel ez az úgynevezett tranzakciós díj. 
Ezért rövid időn belül egy közös kérelemben rögzítettük, hogy valójában mit kíván a 
szolgáltató, mire akarja kiterjeszteni a tranzakciós díjat, de jeleztük, hogy az érdeksérelem 
további részével is akar foglalkozni a biztos, nevezetesen elhárítani azt az érdeksérelmet, 
amely a fogyasztókat érinti ezzel kapcsolatban. Úgy ítélte meg a biztos, hogy van egy olyan 
réteg, a leghátrányosabb réteg, akik vidéken élnek, esetleg nyugdíjasok, és csak egy 
szolgáltatást vesznek igénybe, erre vonatkozóan kezdeményezett a biztos szóbeli egyeztetési 
tárgyalást is. A tárgyalások sorozatát követően összeállt az a megállapodás, amelyet a biztosra 
vonatkozó jogszabály lehetővé tett, megkötését követően az előfizetők számára hárultak 
egyoldalú előnyök. Hogy ennek a szerződésnek a bevezetése a maga idejében sikeres volt, 
mert mindenki más csak később reagálhatott erre, bizonyítja azt, hogy nem sokkal, egy 
hónappal a bevezetését követően több mint tízezren éltek ezzel a kedvezménnyel és 
mentesültek a tranzakciós díjtól. 

Egyéb információink szerint ez a fajta kedvezmény, amelyet a biztos kötött a 
szolgáltatóval, több százezer előfizetőnek biztosított kedvezményt. A tárgyalások menetéről 
és a megoldásról, amelyre a biztosnak lehetősége volt, a megküldött megállapodás áll a 
képviselő urak rendelkezésére. Ehhez, hogy egyszerűbb legyen a fogyasztók eljárása, 
mellékleteket is kidolgoztunk úgy a meghatalmazásra, úgy ennek a kedvezménynek a 
megállapodás szerinti kedvezménnyel való élés benyújtására, így ezzel a csomaggal tudta a 
biztos elhárítani.  

Mik a biztos egyéb tapasztalatai? Egy. Abban az esetben, ha az elektronikus hírközlés 
területén érdeksérelemmel találkozik a biztos, célszerű lenne, ha lenne hivatalból indítható 
eljárás. Ez a médiatörvény módosításával megszűnt, a biztos ebben az esetben sem kívánta 
megvárni, amíg panaszok érkeznek, és főleg valószínűsíteni lehet, hogy a panaszok nem arra 
vonatkoztak volna, hogy érthetetlen a tájékoztató levele a szolgáltatónak, hanem arra, hogy 
miért vezették be a díjat; itt azt hiszem, hogy egy biztos körültekintőbben tud eljárni, amikor 
hivatalból indít eljárást, ez a hatályos jogszabály szerint megszűnt.  

A másik probléma, amit látok, hogy az ilyen elektronikus hírközléssel kapcsolatos 
szerződéseket ma az összes lehetséges módon lehet kötni: ráutaló magatartással, szóbeli 
telefonon történő szerződéskötéssel. Ugyanakkor a felmondásnál láttam komoly problémákat, 
hiszen egyéb módokon kívántak szerződés felmondási jogával élni, amelyet a szolgáltatók 
csak megfelelő szigorú alakiságokkal engedtek meg. Ezen az új törvénymódosítás ugyan 
segít, hiszen előírja, hogy ugyanolyan módon kell biztosítani a szerződések felmondását, mint 
amellyel kötötték. Én úgy látom, hogy ez kitolja azt a problémát, mert ezen túl a szerződések 
megszüntetésénél, ha az szóban történik vagy telefonon, vitatható lesz, hogy egyáltalán 
felmondta-e a szerződést, megszűnt-e a szerződés, és a vita nem arról fog szólni – a biztosi 
hivatalba több mint ezer panasz érkezik egy évben –, hogy létrejött-e a szerződés, hanem arról 
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fog szólni, hogy megszűnt-e a szerződés. Köszönöm szépen, ennyit tudtam és kívántam 
elmondani. 

 
ELNÖK: Én köszönöm szépen, nagyon jó volt. Most beékeljük a Magyar Nemzeti 

Bank megszólalását Bartha Lajos igazgató úrral, és utána a fogyasztóvédelmi hatóságot 
osztályvezető úr fogja képviselni. 

Igazgató úr, parancsoljon, öné a szó. 

Hozzászólások az érintett hatóságok részéről 

BARTHA LAJOS igazgató (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, elnök úr. A 
Magyar Nemzeti Bank két dolog miatt érdekelt ebben a kérdésben. Egyrészt pénzforgalmi 
szabályozó és ellenőrző hatóság; másrészt pedig az országban a pénzforgalom fejlődéséért 
felelős intézmény. Három dolgot szeretnék elmondani ezzel az üggyel kapcsolatban.  

Az egyik, hogy az MNB tavaly publikált egy elemzést az idehaza alkalmazott 
különböző fizetési módoknak a társadalmi költségéről. Ebben azt vizsgáltuk meg, hogy 
mennyibe kerül ma az Magyarországon, hogy fizetünk készpénzzel, bankkártyával, sárga 
csekkel, átutalással. Ennek az elemzésnek az a végkövetkeztetése, hogy éves szinten a GDP 
másfél százalékát költjük el társadalmi előforrásokban a fizetési módok használatára, és ennek 
a 80 százalékát a készpénzes, illetve a készpénzhez kötődő fizetési módokra költjük, teljesen 
konkrétan körülbelül 40 milliárd forintot költünk a sárga csekknek a használatára.  

Azt is megvizsgáltuk, hogy ha Magyarországon megváltoznának a fizetési szokások, 
és ma körülbelül olyan fizetési attitűd lenne, mint a skandináv országokban, akkor ezzel éves 
szinten nagyjából 100 milliárd forintot lehetne megspórolni a társadalomnak. Tehát mindez 
motiválja az MNB-nek általában a pénzforgalom fejlesztésére vonatkozó javaslatait.  

A jelenlegi árazási módszer, ami van a sárga csekkel kapcsolatban. Mi úgy látjuk, 
hogy elég jelentősen torzítja a fogyasztói szokásokat, ugyanis azt az illúziót kelti, hogy az 
ingyenes. Miközben azt senki nem gondolhatja, hogy annak a költsége, hogy a sárga csekket 
elő kell állítani, el kell szállítani ahhoz, aki fizetni fog vele, utána a készpénzt át kell venni, 
ezt el kell juttatni azokra a számlákra, amiket a különböző szolgáltatók vezetnek a bankoknál, 
hogy ez ingyen lenne. Tehát ennek van költsége, és mivel ez a költség nagyrészt a postán 
merül fel, a posta ezt áthárítja. A posta ezt a költséget nem az ügyfelekre hárítja át, akik 
valójában igénybe veszik ezeket a fizetési szolgáltatásokat, hanem a beszedőkre, akik 
megkapják ezeket az összegeket. Ezzel torzítja tulajdonképpen a fogyasztónak azt a 
választását, hogy az alapján dönthesse el, hogy milyen módon akarja kifizetni a számláját, 
hogy tudja, ha ezt átutalja, akkor ez 30 forintba kerül, ha sárga csekkel utalja, akkor ez 100 
forintba kerül, ha csoportos beszedéssel szereti, akkor az meg 50 forintba kerül. Tehát a 
fogyasztó nem látja igazából, hogy milyen költséget okoz, és ezek a költségek a végén 
megjelennek a szolgáltatóknál és ez társadalmilag költségtorzuláshoz vezet, olyan irányba 
viszi az egész gazdaságot, hogy jóval drágábban bonyolítjuk le a fizetéseket, mint ahogy az 
kívánatos lenne.  

Azt gondolom, hogy azok a lépések, amik történtek az elmúlt időszakban, hogy 
különböző szolgáltatók elkezdtek felszámítani díjat a sárga csekkre, ezt elvileg – én legalábbis 
szakmai szempontból – üdvözlöm, a módját semmiféleképpen azonban, ugyanis ez úgy 
történt meg, hogy nem járult együtt egy díjcsökkentéssel, az általa nyújtott különböző 
szolgáltatások díjának a csökkentésével, hanem rárakódott erre, magyarul: egy burkolt 
áremelés történt. Az történik ugyanis – és itt a fogyasztóvédelemnek kíváncsi vagyok a 
véleményére –, hiszen a fogyasztók egy részének az érdekeit képviseljük, amikor azt 
mondjuk, hogy ingyenes legyen a fogyasztónak a szolgáltatás. Azoknak a fogyasztóknak az 
érdekeit viszont nem nagyon hallottam még képviselni, akiknek a költségére megy ez az 
egész, hiszen aki nem használ egy darab sárga csekket sem, az ugyanúgy kifizeti a 
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szolgáltatás árában szétterítve a sárga csekk használat költségét, mint aki egyébként használja. 
Tehát ilyen szempontból azokkal szemben méltánytalan a sárga csekk ingyenessé tétele, akik 
nem is használnak sárga csekket, mert ők is fizetik ennek a költségét.  

Ebből a szempontból, és a pénzforgalom közép- hosszú távú fejlődésének a 
szempontjából az MNB úgy gondolja, hogy lehetővé kell tenni a szolgáltatóknak, hogy 
differenciáltan számoljanak fel a sárga csekkre, illetve a különböző fizetési módokra díjakat. 
És ez a javaslat, ami most a parlament előtt van, ez semmiképpen nem abba az irányba visz, 
hanem pont abba az irányba, hogy ne lehessen felszámítani, tehát konzerválja azt a helyzetet, 
ami szerintünk nem igazán használja a pénzforgalom hosszú távú fejlődésének az érdekét. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Tett néhány olyan megjegyzést, ami minden 

bizonnyal akár vitát is tud ingerelni, és ezért külön örülök, hogy eljött és ezeket elmondta. 
Most pedig továbbadom a szót a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselőjének, 

Szöllősy András osztályvezető úrnak. Kérem, összefogottan, és azt követően két civil 
szervezeti képviselő jelezte, hogy szólni kíván, utána ezt a kört lezárom, vita és a reagálási 
lehetőség. 

Osztályvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SZÖLLŐSY ANDRÁS osztályvezető (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság): 

Köszönöm szépen, a szót. Igyekszem ezúttal sokkal rövidebb lenni. Mint ahogy az korábban 
is elhangzott már, 2012. július végétől hatályba lépett a fogyasztóvédelmi törvény módosítása, 
amely a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások számára megtiltotta a sárga 
csekkes befizetéshez kapcsolódó tranzakciós díjat; ezt a szabályt a fogyasztóvédelmi hatóság 
hajtja végre. A Fogyasztóvédelmi bizottság ülését megelőzően adatszolgáltatásra hívtuk fel a 
fogyasztóvédelmi felügyelőségeket és arról számoltak be, hogy az elmúlt két- és fél hónap 
során nem volt jogsértő magatartás, nem érkezett olyan jelzés a hatóság felé, illetve hivatalból 
sem észleltük azt, hogy bármely szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény 8. §-ába ütköző 
magatartást tanúsítana, tehát tapasztalatunk szerint egyelőre a szolgáltatók betartják a csekkdíj 
tilalmára vonatkozó rendelkezést.  

Az Fgytv. hatálybalépését megelőzően nem volt lehetőség arra, hogy közigazgatási 
hatáskörünkben bármiféle jogi értékelést, tehát bármilyen módon jogilag értékeljük a 
csekkdíjnak az alkalmazását, ellenben egyes hírközlési szolgáltatók gyakorlatát 
kifogásolhatónak tartottuk. Az első ilyen hullám 2008-ban volt, ennek kapcsán egyeztetésre is 
került sor a szolgáltatókkal, de mivel ezek az egyeztetések eredménytelenül zárultak, 2008-
ban több közérdekű keresetet is benyújtottunk. 

Nagyon fontos az – és ez talán válasz is az előbb feltett kérdésre –, hogy ezekben a 
perekben egyfelől magát a csekkdíj intézményét kifogásoltuk valóban, de különösen is 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy mi a csekkdíj bevezetésnek a módját kifogásoljuk.  

Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy a Budapest környéki törvényszék 2012. 
szeptember végén az egyik ügyünkben meg is hozta ítéletét, amelyben részben helyt adott a 
fogyasztóvédelmi hatóság közérdekű keresetében foglaltaknak. Itt a bíróság kiemelte, hogy 
azon fogyasztók tekintetében értékeli tisztességtelennek a szerződési feltételeket, amely 
fogyasztók benne vannak már a szerződésben, az újonnan belépő fogyasztók irányában nem 
értékelhető tisztességtelenként a szolgáltatók ilyen magatartása. Még nem kaptuk meg az 
ítélet írásos változatát, a tanulságoknak a levonására később lesz lehetőség, de itt is utalnék 
arra, hogy a bíróság – nyilván a számára rendelkezésre álló jogi rendelkezések alapján – a 
csekkdíjnak a bevezetését tartotta kifogásolhatónak, illetve ezzel kapcsolatban állapított meg 
jogsértést.  
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Azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi törvénynek a módosítása, illetve az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény tervezett módosítása tiszta helyzetet fog teremteni és 
nem lesz szükség arra, hogy az NFH közérdekű kereset útján lépjen fel a csekkdíjak 
alkalmazásával, bevezetésével kapcsolatban, hiszen maga a jogszabály fogja megtiltani 
ezeknek a csekkdíjaknak, tranzakciós díjaknak az alkalmazását. Köszönöm szépen, a szót.  

 
ELNÖK: Én köszönöm. Gyors hozzászólásban Kispál Edit, a FEOSZ képviseletében. 
Edit, parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. KISPÁL EDIT szóvivő (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én is kiegészíteném pár gondolattal az eddig 
elhangzottakat. A FEOSZ-nak is van egyébként egy folyamatban lévő közérdekű keresete a 
sárga csekkdíj bevezetése kapcsán, ahol pontosan azt kifogásoljuk mi is, hogy ez egy olyan 
egyoldalú módosítás volt, ami ellen nem tudnak a fogyasztók fellépni széles körben, hiszen 
nem mindenki rendelkezik bankszámlával, nem mindenki képes inkasszálni vagy átutalással 
utalni. Ugyanakkor azzal is teljesen egyet tudunk érteni, hogy errefelé kell mennie a világnak, 
de ezt nem feltétlenül úgy kell megoldani, hogy ráterhelünk pluszköltséget a fogyasztókra. 
Van olyan hírközlési szolgáltató, aki ezt kedvezményekkel oldja meg, tehát, aki átutalással 
fizeti meg a szolgáltatás díját, annak kedvezményt nyújt, szemben azzal, aki személyesen 
vagy sárga csekken. 

Itt a sárga csekk kapcsán azt is el kell mondani, hogy itt nem csak a sárga csekkes 
befizetésre teszik rá ezt a többletköltséget, hanem a személyes ügyfélszolgálaton történő 
befizetésre is, amit mondjuk ilyen tranzakciós díjjal nem biztos, hogy el lehet nevezni.  

A másik határozott álláspontunk pedig az, hogy ez nem most derült ki, hogy a 
postának fizetni kell ezt a díjat, évtizedek óta ez a gyakorlat. Határozott álláspontunk az, hogy 
ezek az összegek be vannak árazva a díjcsomagokba, és ahogy itt elhangzott, nem került sor 
emiatt egy díjcsökkentésre; tehát egyértelműen úgy érezzük, hogy itt egy dupla költséget kell 
azoknak a fogyasztóknak megfizetni, akik sárga csekken, vagy személyes ügyfélszolgálaton 
szeretnék befizetni a szolgáltatás díját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, Edit. 
Kolyvek Antónia KÖFE, ha szólni kíván, Antónia, akkor öné a szó. 
 
DR. KOLYVEK ANTÓNIA szakértő (Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi 

Egyesület): Tényleg csak röviden. Én is támogatom az előttem szóló Editnek az elmondott 
véleményét. Már csak azért is fontos szerintem ez a törvényjavaslat és ez a módosítás, mert 
tényleg monopolhelyzetben lévő hírközlési, távközlési szolgáltatónak olyan bevett gyakorlata 
van, ami nem megengedhető, főleg a személyes befizetés kapcsán felszámított díjnál. És 
támogatnám az NFH-nak azt a véleményét, ugye jogászként tudjuk azt, hogy amikor egy 
szerződéses jogviszony fennáll a felek között, akkor ne történjen az meg, hogy egyoldalúan 
úgy dönt a szolgáltató, hogy mégis módosítja ezt a szerződést, és ne a fogyasztó terhére tegye 
ezt. Azt nem vonjuk kétségbe, hogy ennek vannak költségei, de ennek nem az a megoldási 
módja, álláspontunk szerint, de támogatjuk mindenképp ezt a javaslatot. Köszönöm. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Én köszönöm szépen. Az ígért felvezető körön túl vagyunk.  
Megnyitom a bizottsági konzultációt. Ertsey Katalin képviselő asszony jelezte, Spaller 

képviselő úr is, jómagam is élnék ezzel a lehetőséggel. Most viszont önöket előre engedem, 
mert összefoglalóbb jellegű lesz majd a megszólalásom. 
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Képviselő asszony, parancsoljon, öné a szó, azt követően Spaller képviselő úr fog 
szólni. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég különös 2012-ben a 

sárga csekk adó évében arról beszélni, hogy a sárga csekk díjjal mit kezdjünk. Ha jól 
emlékszem, 2005 körül kezdődött a Telecom szolgáltatók között egy beszélgetés arról, hogy 
egyáltalán ezt a témát hogyan lehet megközelíteni. Csodálkozom, hogy így 7 évvel később 
például a környezeti költségek nem is merülnek fel szempontként. A társadalmi költségeket 
valóban, többek között a Nemzeti Bank képviselője is említette, de ennek nagyon komoly 
környezeti költségei is vannak, egyébként a személyes ügyfélszolgálati megjelenés díjra való 
büntetésnek.  

Alapvetően azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez a jelenlegi javaslat pont 
szembemegy azzal a céllal, hogy próbálja elterelni a személyes, illetve a sárga csekk 
használatról az on-line és egyéb készpénzkímélő módok felé az embereket, ez elemi 
érdekünk. Itt jó, hogy elhangzottak a számok, tehát 40 milliárd forint, ha ez nem elemi érdek, 
akkor micsoda? És az a 100 milliárdos költségcsökkentési lehetőség, ami szintén elhangzott, 
az azért azt gondolom, hogy meglehetősen erős motiváló lehetne.  

Az is meglepő, hogy a módjában mindenki csak azt kifogásolta, a Nemzeti Bank 
képviselője, hogy miért nem terítik ezt azokra is, akik már készpénzkímélő módon utalnak és 
egyéb kifogások voltak. Egyetlenegy helyről hangzott el a helyes, és a világ minden pondján 
használt megoldás, hogy kedvezményt kell adni a készpénzkímélőnek. 

Én tényleg meg vagyok lepődve, én adtam be annak idején erre módosítást, úgy lett 
lesöpörve, ahogy szokott lenni. De tényleg meglepő, hogy 2012-ben a magyar parlament 
egyik bizottsága arról beszélget, hogy ezt a megoldást hogyan lehet ilyen, megint ilyen 
kisbaltás módszerrel megoldani. Azt gondolom, hogy ez tényleg nem egy olyan probléma, 
amire ne lenne megoldás. A készpénzkímélő módszereknek a jelentős ösztönzése elérné ezt a 
hatást, és nem kellene ezen itt egy meglehetősen különös vitában vitatkozni.  

Mi nem támogatjuk ezt a javaslatot, ami most a parlament előtt fekszik, és ismét 
beadunk egy módosítót, hogy ösztönözzék a cégek arra a fogyasztókat, hogy készpénzkímélő 
módszerrel éljenek. Azt, hogy a fogyasztó érdeke lenne, hogy ingyenes valami, szeretném, ha 
egy kicsit hosszú távú, a fenntarthatóságot is figyelembe vevő szemlélettel átgondolná, aki ezt 
mondja; az ingyenesség az önmagában nem feltétlenül érték, ha nem csak a közvetlen 
forintban ott és akkor kifizetett költségekről, hanem a társadalmi és a környezeti költségekről 
is ehhez szót ejtünk, hiszen ezek jelentősek ebben az ügyben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Spaller Endre képviselő úr, és utána én kérek szót, alelnök úr. 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Ugye azok a szempontok, amelyeket 

a Nemzeti Bank elmondott, ezek érthetők az önök szempontjából. Ugyanakkor van egy másik 
szempont is, mégpedig az, hogy joggal várja el minden fogyasztó, hogy valamilyen módon ő 
ingyenesen el tudja juttatni azt a pénzt ahhoz a szolgáltatóhoz, amelyiknél a szolgáltatását 
igénybe veszi. A másik oldalról nézve. A szolgáltatónak nemcsak az a dolga, hogy 
szolgáltasson, mondjuk, hogy tudjunk telefonálni, hanem az is a dolga, hogy valamilyen úton-
módon ezt a pénzt beszedje. Márpedig, ha ez az ő dolga, és az ő működése körében egy 
alapvető költségként jelenthető ki, akkor ezt nem nagyon háríthatja át teljes mértékben a 
fogyasztóra. Hogy egy kicsit megértessem, miről beszélek. Ez olyan, mintha egy pékség 
mondjuk, a bérleti díját megfizettetné, és azt mondaná, hogy mondjuk, a kifli kerül ennyibe, 
és ehhez képest még magának ennek a pékségnek a bérleti díja meg annyiba – nem, tehát ezek 
a költségek bizony legyenek beépítve. Mert ha ezeket a kapukat elkezdjük kinyitni, akkor 
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aztán azt látjuk majd, amit a repülős szolgáltatásoknál – ugye itt az előbbi napirendi pontnál 
beszéltünk róla –, hogy aztán a visszaállítás költsége is bekerül majd, meg a nem tudom én 
adóátjátszás vagy a rádiójelek továbbításának a költsége is, és ez mind-mind még egyszer, 
mind-mind emelésként, díjemelésként ráadásul, hogy is mondjam, valahogy megcímkézett 
díjemelésként jelenik majd meg.  

Én nem nagyon találkoztam olyan fogyasztóval, amelyik a valós költségeket hárította 
volna át. Amit én tapasztaltam, és amit nálam panaszként megfogalmaztak, az a csekkfeladás 
valós díjának a sokszorosa. Ugyanígy persze mindig jó kérdés, hogy mit is jelent az, amikor 
személyesen bemegy valaki és ott megpróbálja befizetni, és azt tapasztalja, hogy még annak is 
díja van; hogy ott az olyan reális díj-e, vagy sem, ugye ezt mi kívülről nem láthatjuk, ezt csak 
az adott cég tudja. Éppen ezért én is azt gondolom, hogy arra persze lehet őket ösztönözni, 
hogy adjanak különböző kedvezményeket. Hogy erre törvényileg kell-e ösztönözni a cégeket, 
vagy nem, hanem egész egyszerűen csak mondjuk a Nemzeti Bank hívja fel erre a 
figyelmüket, ez egy másik kérdés. Az is egy másik kérdés, hogy a csekken el lehet-e helyezni 
olyan tájékoztatókat, amelyek arról szólnak, hogy ha egy mód van rá, környezeti okokból, 
pénzforgalmi okokból, és a többi és a többi, akkor inkább utalja át ezt az összeget, és a 
jövőben inkább ne kérjen ilyen csekket. 

Az is egy következő kérdés, hogy egyáltalán hány olyan szolgáltató van ma, vannak 
ilyenek, amelyek lehetővé teszik ezt, hogy csak elektronikusan kérjünk például számlalevelet, 
hiszen, ha már egyszer kimegy egy számlalevél, akkor az, hogy abban van-e csekk, vagy nem, 
az plusz környezetterhelést nem jelent, hiszen maga a boríték az egyszer már kiment. De 
tudom azt, hogy van olyan szolgáltató, ahol ezt nem lehet megtenni. És hogy mennyire 
veszélyessé válhat ez a folyamat, ma van olyan szolgáltató – nem szeretnék nevet mondani –, 
ahol azért is pénzt kérnek, ha az ember bemegy az ő számlavezető fiókjába, hogy befizeti az 
adott összeget, azért is felszámolnak 1500 forintot. Tehát, ha nem szabunk gátat ennek a 
folyamatnak, akkor ez akár idáig is elmehet, és természetesen mindez egy burkolt, vagy 
inkább mondjam úgy, hogy megcímkézett díjemelés. Éppen ezért azt gondolom, elfogadva 
ezeket a környezeti és pénzforgalmi hatásokat, társadalmi hatását tekintve ez a javaslat 
védhető és támogatható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm Spaller képviselő úrnak, és alelnök úr legyen szíves számomra 

szót adni. 
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Öné a szó! 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előadók! 

Egy nagyon érdekes helyzettel találkoztunk, ahol, ha a megközelítést nézzük, akkor azt az 
egyszerű bölcsességet látjuk, hogy minden összefügg mindennel, merthogy egymással 
szemben két oldalon tudjuk ezt az összefüggésrendszert megépíteni. Ennek a kérdésnek 
vannak elvi és gyakorlati megközelítésből adódó elemei; ennek a kérdésnek vannak hosszú 
távú érdekeket és rövid távú érdekeket magába foglaló elemei; és ennek a felvetésnek vannak 
a cég érdekeket és a fogyasztói érdekeket magába foglaló elemei.  

Ha csak ezeket elkezdjük elemezni, akkor látjuk azt, amit az MNB részéről igazgató úr 
is mondott, hogy milyen sokfajta megközelítésből lehet ugyanarról beszélni. De ennek egy 
másik oldalát elmondta a civil szervezeti képviselők jelenlévő szakértői, hogy ennek van egy 
másik oldala, a fogyasztói oldala. Ha azt nézem, hogy a tranzakciós illeték nyomán, illetve a 
banki műveletek költségeinek a változása nyomán hogy fognak változni bizonyos, a 
fogyasztót, a számlatulajdonost terhelő tételek, akkor azt tudom mondani, hogy lehet abba az 
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irányba terelni, csak ott költségnövekedés fog éppúgy megtörténni, vagy vélelmezett 
költségnövekedés.  

A dolognak része az, hogy mindannyian szeretnénk, ha egy tudatos fogyasztói 
magatartás érvényesülne, és az a fajta felfogás, amit Ertsey képviselő asszony is képvisel, az 
egy általános társadalmi magatartássá változna. Egyre kevesebb a készpénz, egyre több az 
átutalás, és egyébként nyomon követhető a gazdaság kifehéredését, fehérítését, a pénzmozgást 
transzparens módon láthatóvá tevő fizetési mód. Tehát van egy helyzet, amivel mi 
szembesülünk, és azt a helyzetet is ilyen értelemben meg kell oldani. Tehát nem lehet azt 
mondani, hogy megemeljük a szemünk horizontját és előrenézünk nagyon távol, közben pedig 
előttünk ott vannak a problémák; sajnálatos az a helyzet, amikor egyszerre kellene megoldani 
mind a kettőt, az éppen előttünk lévő helyzetet – amire egyébként a biztos úr nagyon precízen 
rámutatott és exponált is –, és egyébként hosszú távon azt a gazdasági, társadalmi érdeket, 
hogy terelni kéne valamilyen irányban a fogyasztót. Nem látom én ezt ilyen egyszerűnek és 
egy ülésen megoldhatónak, ezért szerintem akkor járunk el helyesen, ha a most tapasztalt 
problémát nem lesöpörjük, hanem megoldjuk, és egyébként elindítunk folyamatokat, ami 
hosszú távon, a vélelmezett hosszú távú érdekeket is segíti megjeleníteni.  

Fogyasztóvédelmi törvény, hírközlési törvény, és ha jól emlékszem, talán a FEOSZ 
javaslatot tett a PSZÁF törvényben való, annak a kiegészítésére is, jól emlékszem? Tehát 
egymásra épülve a jogi hátterét ennek a helyzetnek, vagy a helyzet megoldásának, én ezt 
mindenképpen támogatom, ugyanakkor azt gondolom, hogy az a kollektív felelősség, hogy 
lehet-e hosszú távú – ahogy ön is mondta, igazgató úr – érdekeket is megtámogató 
folyamatokat elindítani. Ha az a rögzítése a mai ülésünknek megvan, hogy rövid távon vannak 
döntések, amiket meg kell hozni azért, hogy a fogyasztói érdekek ne sérüljenek, hosszú távon 
meg kell hozni azokat a döntéseket, hogy a későbbiek során előre tudjunk lépni. Nem tudom 
ennél sokkal bölcsebben lezárni ezt a helyzetet, merthogy önök is jelezték, nagyon sokfajta 
összefüggése van ennek a kérdéskörnek, és azt gondolom, vagy vélelmezem, hogy ilyen 
üggyel nem először és nem is utoljára találkozik a bizottság.  

A magam részéről ezt a hozzászólást lezártam, és ha alelnök úr visszaadja a szót, 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, öné az ülés vezetése. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: akkor én 

megkérdezem, hogy kíván-e bárki reagálni. Igen, biztos voltam benne, hogy biztos úr fog 
reagálni. Az ő reagálását követően ezt a konzultációt be fogom zárni. 

Öné a szó, tessék parancsolni! 

Dr. Bodonovich Jenő (NMHH) viszonválasza 

DR. BODONOVICH JENŐ média- és hírközlési biztos (Média- és Hírközlési Biztos 
Hivatala): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Hadd világítsak rá arra, hogy a szolgáltatók és a 
fogyasztók, bár mellérendeltségi viszonyt vélelmezünk esetükben, de ez nem egészen 
mellérendeltségi viszony. A szolgáltatónak lehetősége van a törvény előírásai alól mentesülni 
a kedvezményekkel. A másik oldalon itt van egy olyan fogyasztói réteg, amely nem tud 
menekülni a tranzakciós díj befizetése alól.  

Mi, amikor ezt az egyezséget létrehoztuk, akkori információink szerint, amelyeket itt 
megosztanák, akinek csak vonalas telefon előfizetése van, a Matávtól örökölte ezt, idős 
nyugdíjas, egyedüli kapcsolata a külvilággal a telefon. Ezeknek általában, mivel régi 
nyugdíjasok, nincs bankszámlájuk, ahova a nyugdíjat kapják, a településeken nincsen 
bankfiók, ahol számlát nyitnának, amely biztos, hogy további költségekkel jár. Tehát, ha ez 
egy szolgáltató esetében több százezer, és ismereteink szerint ez egy négyszázezres réteg egy 
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társaságnál, és ha a többi társaságot is hozzátesszük, merem azt mondani, hogy megközelítjük 
a közel egymilliós fogyasztói réteget, akinek nincs elkerülési lehetősége.  

A másik mellérendelt a szolgáltató, van elkerülési lehetősége, hogy kedvezményekkel 
odatereli a fogyasztókat, akiknek bankszámlájuk van, akik interneten le tudják kérni a 
számlát, hogy mentesüljenek, és ezáltal csökken a szolgáltatónak is a költsége, amik a 
szolgáltatással kapcsolatban nála felmerülnek. Egyébként a biztosnak is gondot okoz, hogy 
egyes szolgáltatásoknál a vállalkozói tevékenységgel együtt járó tevékenységet részletekre 
bontva, ha díjat szed, ez végső soron a fogyasztók érdekét sérti. Köszönöm szépen, a szót. 

 
ELNÖK: Én köszönöm. Azt hiszem, hogy árnyalhatnánk tovább ezt a konzultációt. 

Csak a jegyzőkönyv kedvéért, a Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület is 
küldött néhány ehhez kapcsolódó kérdést, de részben a vita során ez már megválaszolásra 
került. Ezért én azt kérem önöktől, hogy ennek nyomán egyfajta végiggondolását a 
kérdéskörnek megtéve, a bizottság fogja tervezni a jövő év folyamán, hogy a hosszú távú 
ügyeket is segítő trendek elindításában tegyünk javaslatokat.  

Most a mai napon biztos úr, osztályvezető úr, igazgató urak, hölgyeim! Megköszönöm 
a napirendben nyújtott támogatást, segítettek egy kérdést, egy ügyet exponálni, erről érdemi 
szakmai vitát lefolytatni, és azt is látni, hogy hogyan kell tovább indulni. Ezzel ennek a 
napirendnek a tárgyalását lezárom, és a döntéseink vannak hátra. 

Önöknek megköszönöm, ha nem haragszanak el is engedem önöket, és két gyors 
szavazás fog megtörténni. A negyedik napirendünk az elektronikus hírközléssel és a digitális 
átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/8635-ös szám, 
Rogán Antal, Menczer Erzsébet és Cser-Palkovics András képviselők önálló indítványa. Itt a 
módosító javaslatokról fogunk dönteni. 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám) (Rogán Antal, Menczer Erzsébet és 
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A módosító 
javaslatok megvitatása) 

Köszöntöm Menczer Erzsébet képviselő asszonyt, és kérem, hogy a kormány 
képviseletében jelenlévő – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot képviselő – kolléga is legyen 
szíves elfoglalni a helyét, és becsekkolni majd a jegyzőkönyvben névvel, tisztséggel.  

Ha mindenki készen áll, akkor a ránk vonatkozó döntést e témakörben meghozzuk.  
Úgy fogunk eljárni, hogy én először megkérdezem előterjesztőként képviselő 

asszonynak az álláspontját a módosításról, majd azt követően megkérdezem a kormányt – 
kormány, vagy tárcaálláspont lesz –, ezt úgyis ön ismerteti, és a végén a bizottság tagjai pedig 
döntenek. Ha így rendben van, akkor szerintem a dologban el is indulhatunk. Majd az első 
megszólalásnál kérem, hogy jelezze!  

Az első ajánlási pontot Simon Gábor, Baja Ferenc, Tóth Csaba és Tóbiás József adták 
be. Egy átfogó összetett ajánlás.  

Képviselő asszonynak, mint előterjesztőnek az álláspontját szeretném megkérdezni. 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kormány vagy tárcaálláspontot hallunk? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Horváth Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. Kormányálláspontot 
mondanék, nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Tehát az előterjesztő nem támogatta, a kormány 
nem támogatta. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 2. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12. Egyharmad sincs meg a javaslatnál. 

2-es ajánlási pont, Karácsony Gergely és képviselőtársa módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 2. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12. A döntést meghoztuk, egyharmadot nem kapott. 
A következő a 3-as ajánlási pont, Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja.  
Kormányálláspont? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 12. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A döntést meghoztuk. 
4-es ajánlási pont, ugyancsak Kiss Attila képviselő módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. 
Kormányálláspont? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

2. A döntést meghoztuk. 
5-ös ajánlási pont ugyancsak Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. 
Kormányálláspont? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

2. A döntést meghoztuk. 
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6-os ajánlási pont, Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja.  
A kormány álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

2. A döntést meghoztuk. 
7-es ajánlási pont, Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata, és itt egy értelmezési 

segítséget szeretnék kérni vagy az előterjesztőtől, vagy a kormánytól. Ezt a módosítást hogy 
értelmezzük pontosan, most akkor tilos, nem tilos, nem számítható fel, valahogy értelmezzük, 
nekem nyelvhelyességileg nem jön össze teljesen ez a mondat – a 4. §-nak a módosítása. DR.  

 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A rendelkezés arra 

vonatkozik, hogy nem számítható fel, tehát, ahogy oda is van írva, álláspontunk szerint 
egyértelmű. Tehát külön díj számlában megjeleníthetően nem számítható fel. 

 
ELNÖK: A módosítás úgy szólt, hogy tilos a külön díj felszámítása; helyette most azt 

mondják, hogy nem számítható fel külön díj. 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez egy technikai 

jellegű, tehát tartalmában hasonló. 
 
ELNÖK: Jó, tehát technikai. Csak erre voltam kíváncsi, hogy nyugodtan tudjunk 

dönteni ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen. 
Tehát az előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja.  
Kormány? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatta. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen 

nincsen. 2 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
8-as ajánlási pont Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata.  
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Kormányálláspont? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja.  
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ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. A döntést 
meghoztuk. 

10-es ajánlási pont, Kiss Attila képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja.  
Kormány? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? 2. A döntést 

meghoztuk. 
Ezzel elfogytak az ajánlási pontok, amikről döntenünk kellett volna. 
Köszönöm szépen képviselő asszonynak és főosztályvezető úrnak a napirend 

keretében nyújtott együttműködést. Ezt a napirendet lezártuk. 
Még egy döntést igénylő napirendünk van. Köszönöm. Jó munkát kívánok a mai 

napra! 

A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/8483. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Az ötödik napirendhez érkeztünk, a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat, 
T/8483-as számon, kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

Horváth Csaba főosztályvezető úr fog a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről 
előterjesztőként a munkában részt venni. Az ajánlásnál kettő lesz, amiben döntést fogunk 
hozni. Meg fogok kérdezni az álláspontját, azt követően döntünk. 

Kormány vagy tárcaálláspont lesz?  
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont. 
 
ELNÖK: Postai szolgáltatások, kormányálláspont. 
Előttünk van az ajánlásterv.  
Az első ajánlási pont Schiffer András és Karácsony Gergely módosító javaslata. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 

Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Az első 
döntést meghoztuk. 

A 2-es ajánlási pont, Schiffer András képviselő úr módosító javaslata. 
A kormány álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH CSABA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most tegye fel a kezét! (Szavazás.) 

Ilyen nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Két tartózkodással ezt a döntést is 
meghoztuk. 

Végigértünk az ajánlási terven, ezzel az ehhez szükséges döntéseket meghoztuk. 



- 47 - 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Miután az egyebekben bejelentenivalóm ebben a pillanatban 
nincsen, hiszen a 22-ei héten nincs plenáris ülés a Házban, ezért úgy gondolom, hogy akkor 
bizottsági ülést sem fogunk tartani; viszont 29-én megint egy hosszú bizottsági ülésre 
készüljünk, mert akkor gyűlik össze az elvégzett munka – ennek jegyében a bizottsági ülést 
lezárom. Jó munkát kívánok mindenkinek a mai napra! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc) 

  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

  

Zsigó Róbert 
a bizottság alelnöke 

Szabó Zsolt 
a bizottság alelnöke 

          

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


