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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának 
megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv időarányos teljesítéséről  
Előadó: 
Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Felkért hozzászólók: 
a Gazdasági Versenyhivatal képviselője 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének képviselője 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője  
a fogyasztóvédelmi civil szervezetek képviselői 

 
2. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9165. szám) 
(Lázár János, dr. Selmeczi Gabriella, dr. Papcsák Ferenc és Kozma Péter (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
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Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) Simon Gábornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató (Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete)  
Csákiné dr. Gyuris Krisztina főigazgató-helyettes (Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Dr. Grimm Krisztina irodavezető (Gazdasági Versenyhivatal)  
Dr. Baranovszky György ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége)  
Dr. Horváth György elnök (Fogyasztóvédők Országos Egyesülete)  
Dr. Kolyvek Antónia szakértő (Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi 
Egyesület)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm önöket az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának ülésén. 
Különös tisztelettel köszöntöm azokat az előadóinkat kormányzati, civil, szakmai szervezetek 
képviseletében, akik egyébként a mai fő témánk megtárgyalásában fognak a bizottság 
munkájában részt venni.  

Ez egy formális bizottsági ülés. Önök nem először vannak egy ilyen konzultáción, 
tudják, hogy a parlamenti játékszabályok betartásával történik ez a konzultáció, hiszen 
nemcsak kötetlen formában, hanem hivatalosan jegyzőkönyvezve a Házban dolgozó 
képviselőket és azon keresztül a nyilvánosságot is tájékoztatjuk erről a konzultációról és az itt 
hozott döntéseinkről.  

Az első döntésünk a határozatképesség megállapítása. A bizottság határozatképes, 
nincs akadálya annak, hogy a mai munkánkat elvégezzük. 

Az első döntésünk a napirend elfogadására vonatkozik, amelyben egy módosításra is 
javaslatot kell tennem. Eredeti napirendünk értelmében 1. napirendi pontként is „Tájékoztató 
Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-
ig szóló feladatterv időarányos teljesítéséről” címmel az ehhez kapcsolódó konzultációt 
tesszük meg. Ez a napirendi pontunk változatlan formában meg fog történni. Ámde a 
jogalkotási teendőkből adódóan felvettük 2. napirendi pontnak a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot, T/9165. szám. Ennek a keretében a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatására került volna sor, ámde reggel 
detektálta a bizottság titkársága, nincs olyan módosító, amely egyébként a bizottság 
hatáskörébe illeszkedő volna, ezért ezt a napirendi pontot le fogjuk venni. 

Ennek eredményeként én kettő napirendi pontra fogok a mai bizottsági ülésen 
javaslatot tenni, az általam említett 1. napirendi pont keretében megtörténő konzultációra és 
az Egyebek napirendjére. Amennyiben a bizottság ezzel egyetért, akkor kérem, hogy ezt 
szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen a képviselő hölgynek és uraknak. A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendjét. 

Tájékoztató a Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának 
megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv időarányos teljesítéséről  

Nincs akadálya annak, hogy az 1. napirendi pont keretében megtegyük azt a 
konzultációt, amely egyébként a bizottság munkarendjébe illeszkedően szinte periodikusan 
újból és újból megtörténik, hiszen nyomon követünk ügyeket, ilyen a középtávú 
fogyasztóvédelmi politika kérdésköre is. Most a 2014-ig szóló feladatterv időarányos 
teljesítéséről fogunk egy konzultációt lefolytatni.  

Azt javaslom, hogy egy rövid elnöki felvezetést követően a Nemzetgazdasági 
Minisztérium előadójának, dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár úrnak adom meg a 
szót, majd azt követően az előre felkért hozzászólóknak 5-5 perces időkeretben. Ezen körben 
mind kormányzati, mind civil szervezetek képviselői is szót kértek, és szót fognak kapni. Így 
államtitkár urat dr. Grimm Krisztina, a Fogyasztóvédelmi Iroda képviselője követi a 
Gazdasági Versenyhivatal részéről, illetve dr. Zavodnyik József vizsgáló úr. Eldöntik, hogy 
melyikük fog szólni. Azt követően dr. Kolozsi Sándor ügyvezető igazgatónak fogom megadni 
a szót a PSZÁF részéről. Őt követi Csákiné dr. Gyuris Krisztina főigazgató-helyettes asszony 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részéről, majd a fogyasztóvédelmi civil szervezetek 
előre jelezték hozzászólási igényüket, és így először Baranovszky György ügyvezető elnök 
úrnak a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége részéről fogok szót adni, majd 
Horváth György elnök úrnak, a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének a képviseletében. 
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Ezt a kört dr. Kolyvek Antónia szakértő fogja zárni a Közép-magyarországi 
Fogyasztóvédelmi Egyesület részéről. Azt követően kinyitjuk a vitát, a bizottság tagjai 
hozzászólásukkal meg tudják tenni a maguk véleményének a megfogalmazását, majd a végén 
reagálásra adok lehetőséget, és szükség szerint egy rövid összefoglalóval zárunk. 

Annyit szeretnék a tárgyaláshoz hozzátenni, hogy a parlamenti menetrendet is 
figyelembe véve, hiszen ma plenáris ülés is zajlik, háromnegyed 12 környékén terveztük a 
bizottsági ülés zárását. Ezért tisztelettel kérem önöket, hogy ennek az időkeretnek a 
figyelembevételével tervezzék a megszólalásokat. Ezt a magunk részéről is önkorlátozó 
módon fogjuk tenni. Amennyiben mindenki készen áll, akkor én egy rövid elnöki felvetést 
tennék, picit visszaemlékeztetem magunkat az elmúlt időszak tárgyalásaira, és azt követően 
természetesen államtitkár úrnak adom meg a szót, hiszen ő lesz kormányzati részről a 
felvezető előadás megtartója. 

Azt a bizottság pontosan tudja, hogy nem először tűzzük napirendre a 
fogyasztóvédelmi stratégiával kapcsolatos kérdések megvitatását. Első ízben 2011. július 5-én 
tekintettük át a fogyasztóvédelem legfontosabb célkitűzéseit, ezt akkor még a stratégia 
társadalmi vitára bocsátásának keretében tettük meg. Ekkor a vitán elhangzottakat egy 
állásfoglalásban összegezve egyetértettünk abban, hogy az a célkitűzés, amely az európai 
uniós alapelvekkel összhangban a fogyasztók magas szintű védelmét, a tudatos fogyasztóvá 
válás elősegítését helyezi előtérbe, egybeesik a bizottság álláspontjával is.  

Ugyanakkor azt is rögzítettük, hogy a jogviták gyors és költségkímélő rendezése 
érdekében indokoltnak látjuk a békéltető testületek szerepének megerősítését és a 
vállalkozások ösztönzését abban, hogy vegyék igénybe a békéltető testületek kínálta 
lehetőséget, és ehhez hozzátettünk még egy ügyet, hogy rendkívül fontosnak tartottuk, és 
kiemelt ügyként tekintünk a legkiszolgáltatottabb fogyasztók csoportjára, a gyermekek és az 
idős korosztály védelmére. Ez volt a 2011. júliusi bizottsági konzultációnknak talán az 
összefoglaló következtetése.  

Ennek nyomán, december 19-én újabb bizottsági ülés keretében foglalkoztunk a 
témával, amikor is a IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló 
feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről kaptunk egy tájékoztatót. 
Ennek részeként kiemeltük azt - összhangban egyébként a civil szervezetek képviselőivel is, 
vagy visszajelzéseivel -, hogy a fogyasztók tájékoztatása kulcskérdés, nem csupán csak a 
tájékoztatása, hanem a fogyasztói ismeretek iskolai oktatási rendszerbe való beillesztése 
különösen fontos eleme lehet ennek a folyamatnak. Egyetértett a bizottság azzal is, hogy azok 
az ösztönzők, amelyek egyébként ebben a javaslatban is szerepeltek - a pozitív lista vagy a 
fogyasztóbarát embléma -, ezen ösztönzők alkalmazása elősegíti a fogyasztók védelmét, és 
egyébként pozitívan hat az üzleti szereplők magatartására is. Ugyanakkor rögzítettük azt is, 
hogy a végrehajtási tervhez a szükséges források rendelkezésre állása is elengedhetetlen.  

Később, amikor a stratégia végrehajtásának témakörére visszatértünk, erről egy 
konzultációt folytattunk, akkor eljutottunk oda, hogy érdemes ezt az ügyet folyamatában is 
nyomon követni, ezért döntött úgy a bizottság a saját munkatervében, hogy ebben az 
ülésszakban visszatér a feladatterv megvalósítására. Köszönöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium szakmai háttéranyagát, mely rendszerezve segített abban, hogy bizonyos 
kérdéseket megismerve, arról véleményt tudjunk kialakítani, és ezt a konzultáció során 
minden képviselő el tudja mondani.  

Amit fontosnak tartok még hangsúlyozni, kiemelni, hogy a fogyasztóvédelmi politika 
végrehajtásánál, amikor a kormányzati intézkedésekről beszélünk, akkor három fő területet 
érint a kormányhatározat is: a fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének a fejlesztését, 
a békéltető testületek szerepének erősítését és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil 
szervezetek területét. Úgy gondolom, hogy mind a három területen vannak feladatai a 
fogyasztóvédelmi bizottságnak, és ennek tárgyalásában aktív magatartást kívánunk tanúsítani 
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a későbbiek során is pontosan azért, mert ezt fontosnak tartjuk, és nemcsak a szavak erejével. 
Ezért szerveztük nem olyan régen bizottsági ülés keretében a békéltető testületek elnökeivel 
azt a konzultációt, amelyen keresztül a békéltető testületek működésére, sikereire és 
esetlegesen az ezzel kapcsolatosan felvetődő gondjaira is mód nyílt, hogy megismerjük.  

Ugyancsak ennek a gondolkodásnak a jegyében történt az is, hogy megerősítettük a 
pénzügyi békéltető testületek működésének fontosságát. Bizottsági ülésen a testület 
munkájával külön is foglalkoztunk, ott, amikor egyébként a PSZÁF beszámolóját is a 
bizottság tárgyalta. Mindkét esetben állásfoglalásban is rögzítettük azt az egyetértést, azt a 
konszenzust, amit a bizottságon belül dolgozó képviselők ebben megtestesítettek, azaz 
képesek voltunk arra, hogy egy szakmai ügy metszetében a szakmaiságot helyezzük 
középpontba, azt, ami bennünket a szakmai területen összekötött, és nem azt, ami egyébként a 
bizottságban dolgozó frakciókat esetleg szétválasztja egy-egy kérdésben. 

Fontosnak tartom és tartotta a bizottság a különösen védett fogyasztók ügyét, 
időskorúak, fiatalok, fogyatékkal élők, a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók védelmét. 
Ezen a területen különösen fontosnak tartjuk az ellenőrzést és a szabályok betartását és annak 
a kötelezettségét is. Szeretném önöket tájékoztatni, fogunk ez ügyben találkozni, a 
fogyasztóvédelem e témakörben tanácskozást is tervez - remélhetőleg még ebben az 
ülésszakban meg tudjuk tenni -, pontosan azért, merthogy úgy látjuk, hogy ezek azok a 
kérdések, amelyek a fogyasztók nagy csoportját érintik, és a bizottságban is van konszenzus, 
hogy a bizottság napirendjére tűzze ezeket az ügyeket. 

Még néhány megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik, hogy nagyra értékeljük a 
fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékenységét, nemcsak a fogyasztók tájékoztatásában, 
hanem a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásában, a tanácsadásban, és fontosnak tartjuk, hogy 
ezt a tevékenységet kormányzati oldalról megfelelő támogatás övezze, azaz az alapját abban 
látom, ez a személyes véleményem, hogy a pályázati források ez irányba történő 
rendelkezésre állítása egy stabil, biztos működést, hátteret tud jelenteni a fogyasztóvédelem 
ügyének. 

Mi a bizottságunk megalakulása óta folyamatosan partnerként tekintünk a 
fogyasztóvédelmi civil szervezetekre, a bizottság ülésén állandó meghívottak, a bizottság 
napirendjében érdemi módon közreműködnek, és rendszeresen szervezünk olyan 
konzultációkat, ahol nyílt bizottsági ülés keretében egyenrangú félként a szakmai civil 
szervezetek a konzultációban részt vehetnek. 

Összegezve szeretném elmondani, hogy az elmúlt időszakban a fogyasztóvédelmi 
stratégiát tekintve is és a fogyasztók széles körét érintő ügyekben is a bizottság mindig-
mindig arra törekedett, hogy a megfogalmazott állásfoglalásaival, véleményeivel, 
javaslataival előmozdítsa egyrészt a jogi szabályozás tökéletesítését, másrészt pedig a 
végrehajtás során szerzett tapasztalatoknak egyfajta visszacsatolási lehetőségét megteremtse. 

Egy-egy aktuális probléma esetén pedig azonnal reagált a bizottság. Így volt ez anno 
annak idején a vörösiszap-károsultak esetében vagy az árvíz- és viharkárosultak biztosítási 
ügyeinek a tekintetében, de így volt, amikor a Malév leállását követő fogyasztóvédelmi 
kérdést kellett megbeszélnünk. Úgy gondolom, hogy a bizottság állhatatosságát jelenti az is, 
hogy a MÁV ÁBE-hez kapcsolódó ügyet nemcsak felvetette, hanem mindaddig napirenden 
tartotta, amíg a parlament plenáris ülésen az ezt megoldó döntését meg nem hozta. 

Hölgyeim és Uraim! Eme bevezetést követően szeretném jelezni, hogy a mai 
konzultációnk ebbe a folyamatba illeszkedik bele, ahol a IV. középtávú fogyasztóvédelmi 
politika megvalósításának érdekében tett kormányzati intézkedéseket is megtárgyaljuk. Ehhez 
pedig szeretném felkérni a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, és 
megkérem, hogy tájékoztatását tegye meg a bizottsági ülésen. Államtitkár úr, öné a szó. 
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Dr. Lenner Áron Márk tájékoztatója 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Magyarország IV. középtávú 
fogyasztóvédelmi politikájának megvalósulásáról szeretnénk beszámolni a mai napon. Az 
időtávja ennek a fogyasztóvédelmi politikának 2012-1014, ez kormányhatározat formájában 
került elfogadásra 2012. január 23-án, és összesen 18 pontban foglalja össze a 
fogyasztóvédelem területén aktuális kormányzati és nem kormányzati teendőket. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium számára ez egyfajta stratégiai dokumentumként 
került felhasználásra az év során, tehát a fogyasztóvédelem területén végzett munkánkat 
alapvetően befolyásolta az, hogy ebben a dokumentumban mi található. 

Szeretnék röviden végigmenni majd ezen a 18 ponton, hogy hogyan állunk az 
időarányos teljesítéssel. Itt a pontok többségénél folyamatos határidő volt megjelölve, tehát 
gyakorlatilag állandó feladatról van szó, részint pedig jogszabály-módosításra vagy valami 
egyéb intézkedés megtételére vonatkozó konkrét határidő volt, aminek egy része eltelt már, 
részint pedig 2012. december 31. ez a határidő.  

Elöljáróban szeretném kiemelni, hogy Magyarország Alaptörvényének elfogadásával 
alaptörvényi szintre emelkedett a fogyasztóvédelem fontosságának deklarálása 
Magyarországon. Az L. cikk (2) bekezdésében olvasható, hogy Magyarország biztosítja a 
tisztességes gazdasági feltétel versenyeit, Magyarország fellép az erőfölénnyel való 
visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait. Tehát itt egy új szintre emelkedett a 
fogyasztóvédelem deklarálása. 

A kormányhatározat pontjain végigszaladva az 1. pont a fogyasztóvédelem állami 
intézményrendszerének fejlesztése. Ennek 1.1. pontja: a hatósági jogalkalmazás tekintetében a 
jogkövető magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elő kell mozdítani, a 
vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozása és 
bevezetése. Itt 2012. december 31-ei határidő volt megjelölve. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elindította a fogyasztóbarát tanúsítási rendszer 
programját. Az erre vonatkozó pályázatok igen népszerűek voltak. Ennek az elbírálása meg is 
történt, és október 2-án kerültek először kiosztásra a fogyasztóbarát vállalkozási címek. Itt 
három nyertes vállalkozás volt: egy bajai cukrászda, egy miskolci szálloda és egy 
dunaújvárosi, először szendvicskészítéssel, majd később közétkeztetéssel foglalkozó 
vállalkozás. 

Közös ebben a három díjazottban az, hogy valamiféle többletet tudtak létrehozni és 
felmutatni fogyasztóvédelem tekintetében, nemcsak a kötelező rendelkezéseket tartották be, 
hanem ezen túl is tettek a fogyasztóvédelemért. 

Preventív eszközökre a 2. pontnál térnék ki. Ez pedig a vállalkozások jogkövető 
magatartásának ösztönzése érdekében a pozitív lista rendszerének továbbfejlesztése. Itt 
elsősorban arról van szó, hogy az ellenőrzéssel érintett vállalkozások abban az esetben, hogy 
ha az ellenőrzés során nem tárt föl a hatóság olyan súlyú, fogyasztóvédelmet érintő problémát, 
akkor automatikusan felkerülnek a Fogyasztóvédelmi Hivatal által vezetett pozitív listára, 
amin már 1700 vállalkozás szerepel, és több mint 15 ezer alkalommal tekintették már meg ezt 
a listát a hatóság honlapján. 

Itt kiemelt ellenőrzésre számíthattak az év során a frekventált helyen lévő 
vendéglátóegységek, személyszállítással foglalkozó taxitársaságok, illetve horizontálisan az 
árfeltüntetéssel és szavatossággal, jótállással kapcsolatos gyakorlata a vállalkozásoknak. Az a 
vállalkozás is, amely nem került bele automatikusan az ellenőrzés fókuszába, kérhette azt, 
hogy vizsgálja meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság azt, hogy felkerülhet-e erre a pozitív listára, 
és amennyiben nem tapasztaltak problémát, ez meg is történt. 

A 3. pont kiszámítható és átlátható jogalkalmazás, arányos és következetes 
szankcionálási gyakorlat bevezetése a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárásai során. Itt 
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folyamatos határidővel lett ez a feladat kiszabva. Amit elsősorban itt ki szeretnék emelni, az a 
fogyasztóvédelmi törvénynek az e nyári módosítása, amely 2012. július 29-től hatályos. Ez 
több pont esetében elő fog majd kerülni. Itt ebben a tekintetben a szankciórendszer 
módosulása az, amely a teljesítés irányába viszi ezt a pontot. Itt elsősorban arról van szó, 
hogy büntetés helyett első körben alkalmazhat figyelmeztetést a hatóság, ami legtöbb esetben 
elegendő arra, hogy jogkövető magatartás irányába terelje a vállalkozásokat, illetve 
differenciálva vannak a vállalkozások méret szempontjából. Kkv-k esetében minden esetben 
először a hatóság kötelezi a vállalkozást arra, hogy megfelelő, jogszabályszerű módon járjon 
el, és amennyiben a továbbiakban a visszaellenőrzés során úgy tűnik, hogy ez nem valósult 
meg, abban az esetben kerül sor bírság kiszabására, és itt is a kis- és középvállalkozások 
esetében a bírságösszegek alacsonyabbak, mint egyéb vállalkozások esetében, ezzel is segítve 
a hazai kkv-kat, illetve a hatósági elnyomás csökken. 

4. pontunk: kiemelt célkitűzés a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának 
védelme, amelyet korszerű, EU-konform piacfelügyeleti rendszerben, az állami 
fogyasztóvédelmi intézményrendszer fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani; meg kell 
vizsgálni a termékek egységes piacfelügyeleti szabályozására vonatkozó törvény 
megalkotásának szükségességét 2012. június 30-ig. A szükségesség vizsgálatának eredménye 
az lett, hogy szükséges, ezért meg is alkottuk ezt a törvényt, mely szeptember 1-jén lépett 
hatályba. A szabályozás korábban viszonylag sokszínű kormányrendeletek szintjén valósult 
meg, ezt váltotta fel a piacfelügyeleti törvény. Fontos kiemelni, hogy ez nem az összes 
termékre vonatkozik, ez kizárólag a nem élelmiszertermékek piacfelügyeletét rendezi. Az 
élelmiszerek esetében a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása működő NÉBIH, a Nemzeti 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal az, amelyik az ellenőrzést végzi, a nem élelmiszertermékek 
esetében ez a Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, illetve a Fogyasztóvédelmi Hivatal 
feladata. 

A következő pontot is érintve, tehát az 1.5. esetében a nem élelmiszer fogyasztási 
cikkeket ellenőrző fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatóságok hatásköreinek átvilágítása 
és a hatósági ellenőrzések átfedéseinek megszüntetése, költséghatékony kidolgozása 
december 31-ével. Itt térnék ki arra, hogy természetesen a piacfelügyeleti törvényhez fog 
csatlakozni egy végrehajtási rendelet is, mely rendelet elkészült, és a közigazgatási 
egyeztetése folyamatban van. Ez fogja meghatározni a részletes eljárási szabályait az 
ellenőrzésnek. A piacfelügyeleti ellenőrzés területén még szeretném hozzátenni, hogy az NFH 
elég jól teljesít, tehát 2011-ben az uniós gyorsriasztási rendszerben továbbított jelzések 
tekintetében a harmadik legjobb eredményt érte el a 27 uniós tagállam közül, tehát aktívan 
foglalkozik a hatóság a veszélyes termékek kiszűrésével, hangsúlyozottan a non-food 
termékek körében. 

1.6. pont: a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése a gyermekkorúak, a tanköteles 
korúak körében kiemelt feladat, ennek érdekében szükséges a fogyasztóvédelmi ismeretek 
oktatása gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálása 2012. december 31-ével. Ami ebből 
konkrét intézkedés megvalósult, az elsősorban az, hogy 2012-ben bekerült a Nemzeti 
Alaptantervbe a fogyasztóvédelem oktatása. 2013. I. felében, tehát tavasszal 
fogyasztóvédelmi diáktábor kerül megrendezésre fogyasztóvédelmi oktatási célzattal, 
másrészt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal kezdeményezése az Okoskosár nevezetű, a 
legfiatalabb rétegeket játékos módon fogyasztóvédelemre oktató kezdeményezés; ennek a 
honlapját is beleírtuk ebbe a szakmai háttéranyagba, tehát NFH Okoskosár internetes 
honlapján megnézhető, hogy mit is talált ki az NFH. 

1.7. pont: a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgáló 
jogszabályoknak való megfelelés fokozott ellenőrzése, a vállalkozások jogkövető 
magatartásának az ösztönzése, az időskorúak és fogyatékossággal élők fokozott védelmét 
szolgáló jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, továbbá az e célkitűzés érdekében 
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szükséges jogszabályok kidolgozása folyamatos határidővel. Itt mindenféleképpen 
kiemelendő, hogy ez egy olyan ellenőrzési területe a fogyasztóvédelmi hatóságoknak, 
amelyre mindig is különös figyelmet fordítottak. Ebben az esetben a kkv-kra vonatkozó 
kedvezőbb szabályozás sem érvényesül, tehát, hogyha valaki ezen kiemelt védelmet élvező 
fogyasztói csoportok esetében nem tartja be a jogszabályokat, akkor nem alkalmazható az a 
rendelkezés, mely szerint kkv-k esetében először kötelez a hatóság, és csak azután szabna ki 
bírságot. Itt a dohánytermékek tekintetében külön szabályozás lépett életbe, vagy fog életbe 
lépni jövő nyáron, azt az Országgyűlés már elfogadta, ez a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról szóló törvény, mely szerint még egy fokozottabb védelmet fog jelenteni a 
fiatalkorúak számára az, hogy kizárólag állami koncesszióban lévő trafikokban vásárolhatnak 
majd dohányárut azok, akik betöltötték, természetesen a 18. életévüket. Itt a szankcionálás is 
jóval egyszerűbbé válik azzal, hogy aki ezt a rendelkezést megsérti, az a saját koncesszióját 
fogja ezzel veszélyeztetni, és nemcsak az alkalmazott kerül megbírságolásra.  

1.8. pont: fogyasztóvédelmi előírások bevezetése, a Fogyasztóvédelmi Hatóság 
hatáskörének biztosítása a közszolgáltatások azon területei - víziközmű-szolgáltatás, illetve a 
hulladékkezelési közszolgáltatás - körében, ahol nincsenek kellően kidolgozott 
fogyasztóvédelmi előírások; december 31-i határidővel kapta a kormányzat ezt a feladatot. A 
víziközmű-szolgáltatás esetében az Energia Hivatalnak volt korábban hatásköre bármiféle 
fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. A szabálytalan vételezés tekintetében ez továbbra is a Magyar 
Energia Hivatal feladata, viszont a díjfizetéssel és számlázással kapcsolatos panaszok 
esetében, hasonlóan a gáz- és villamos közszolgáltatáshoz, ez a továbbiakban a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatkörét fogja bővíteni. A hulladék tekintetében az 
Országgyűlés már elfogadta a hulladékról szóló törvényt, ám azt a köztársasági elnök úr még 
nem írta alá, amennyiben ez a törvény hatályba fog lépni, akkor ebben az esetben is a 
számlázási panaszok a Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatkörét fogják majd bővíteni. 
Reméljük, hogy ez még az idén megtörténhet. 

1.9. pont: célzott kampányokkal erősíteni kell a fogyasztók bizalmát az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban. A fogyasztóvédelmi szervezetek támogatására 
létező kormányzati pályázati kategóriáknak ez egy célja, tehát a promóciós kampányra 
fogyasztóvédelmi civil szervezetek pályázhatnak, pályáztak, és nyertek is. Röviden kitérnék 
rá, tegnap lehetett olvasni a sajtóban, hogy a bizalom jelentősen megnövekedett a fogyasztók 
oldaláról az elektronikus kereskedelem iránt, a karácsonyi bevásárlást tervezők több mint fele 
tervezi azt, hogy interneten fog karácsonyra vásárolni. Dinamikus növekedés tapasztalható, 
tehát a számuk magasabb, mint tavaly volt, és még magasabb, mint tavalyelőtt volt, úgyhogy 
úgy érzem, itt viszonylag sikeresek voltak ezek a kampányok abban a tekintetben, hogy 
növeljék a bizalmat az elektronikus kereskedelemben.  

1.10. pont: a tényleges és hatékony fogyasztói érdekérvényesítéshez a közérdekű 
keresetek alapvető szabályainak a módosítása szükséges 2012. június 30-ig; ugyanúgy a július 
29-től hatályos fogyasztóvédelmi törvényben került ez a kérdés szabályozásra. Közérdekű 
keresetek indítására jogosult a hatályos szabályozás szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság, az ügyészség és a civil szervezetek. Az eljárás eredménye jelentősen megváltozott a 
korábbi szabályozáshoz képest, mert a bíróság a továbbiakban nemcsak a jogsértést állapítja 
meg, ami után megalapozhatja a további igényeit a megkárosított fogyasztóknak, hanem a 
bíróság kötelezheti is az alperest arra, hogy a közérdekű keresetben foglalt szolgáltatást 
teljesítse a megkárosított fogyasztók számára, és természetesen a további jogsértéstől is 
eltilthatja a bíróság az alperest. A határozatai a bíróságnak végrehajthatóak. Ez volt egy 
korábbi igen nagy hiányossága a közérdekű keresetek nyomán született ítéleteknek, hogy a 
közvetlenül végrehajthatóság hiányzott. 

A fő 2. pontja a kormányhatározatnak a békéltető testületek szerepének erősítése. A 
2.1. pont a békéltető testületek feladatainak áttekintése, a békéltető testületek tanácsadási 
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tevékenysége jogszabályi alapjainak a megvizsgálása. Itt ez gyakorlatilag a fogyasztóvédelmi 
törvény módosításával megvalósult. A tanácsadási tevékenység bekerült a békéltető testületek 
eljárásai közé. Itt csak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara esetében 1700 ilyen eljárást 
folytattak már le, tehát széles körűen elterjedt és alkalmazott jogintézménnyé vált a 
tanácsadás. Itt fontos kiemelni, hogy ha tanácsadóként eljár egy békéltető testület egy 
fogyasztó kérésére, akkor ugyanaz a békéltető testület nem folytathatja le a klasszikus 
választottbírósági eljárást utána, hanem ez kizáró oknak tekinthető. 

A 2.2. pontunk: meg kell teremteni a lehetőséget a békéltető testületi eljárásban együtt 
nem működő vállalkozásokkal szembeni szigorú hatósági fellépéshez, 2012. december 31-ig. 
Itt ezen határozati pont megszületésének az oka az volt, hogy a békéltető testületi eljárásban a 
vállalkozások nem mindig vették komolyan ezt az eljárást, nem feltétlenül jelentek meg az 
idézésre, és ennek nem volt gyakorlatilag semmi mérhető jogkövetkezménye. A 
fogyasztóvédelmi törvény módosításával bekerült egy kézbesítési vélelem ebbe az eljárásba 
is. Tehát ha ők meghívót kapnak egy békéltető testületi ülésre, és azt nem veszik át, abban az 
esetben is úgy tekinthető, hogy ők erről értesültek, és ha ezt elmulasztják, akkor a szankció az, 
amit a békéltető testület és a kamara velük szemben alkalmazni tud, a nyilvánosság ereje 
gyakorlatilag, az, hogy egy negatív listára felkerülnek, ami által gyakorlatilag mérhető 
károkat szenvedhet el az a vállalkozás, hogyha ilyen formán a hírneve csorbát szenved, hogy 
ő nem hajlandó ebben együttműködni. 

Ehhez kapcsolódik a 2.3. pont: az együtt nem működő vállalkozásokról vezetett 
országosan egységes és nyilvános lista ismertségének növelése. Ez elérhető a 
www.bekeltetes.hu honlapon. Itt a fogyasztóvédelmi törvény módosításában nemcsak 
lehetőség, hogy az együtt nem működő vállalkozások erre a listára felkerüljenek, hanem 
egyben kötelezettségként is meg van állapítva, ezáltal ez a lista egy élő listává vált, és 
folyamatosan frissül, tehát ezáltal az alkalmazhatóság nagyban megnövekedett, így a 
felhasználók számára is sokkal informatívabbá vált. Én úgy érzem, hogy ezáltal ezt a pontot 
nagyjából sikerült is megvalósítani. 

A békéltető testületek ismertségének növelése, ennek érdekében célzott kampányok 
lefolytatása a 2.4. pontja a kormányhatározatnak. Ezzel kapcsolatban a békéltető testületek 
számára biztosított kormányzati támogatás 5 százalékát kötelesek a kamarák promóciós 
tevékenységre fordítani, tehát megyei, fővárosi napilapban és regionális rádióban hirdetni a 
tevékenységüket, ezáltal is növelve a népszerűségét az egyszerűbb és olcsóbb békéltető 
testületi eljárásnak. Itt egyrészről a kereskedelmi és iparkamara is folytat ilyesfajta kampányt, 
másrészt a fogyasztóvédelmi civil szervezetek számára is adott ilyen pályázati lehetőség, 
hogy információs kampány céljára kaphassanak forrást. 

A harmadik fő csoportja a kormányhatározat és fogyasztóvédelmi politika 
intézkedéseinek a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek kérdésköre. Ennek 
1. pontja az állami támogatási rendszerek hatékony felhasználásához a fogyasztóvédelem 
területére vonatkozó pályázati rendszer átdolgozása, figyelembe véve a szakmaiság és az 
önkéntesség elvét. A pályázati támogatásoknak a tényleges tevékenységet ellátó, a 
fogyasztókat szolgáló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetekhez kell 
eljutniuk, folyamatosan természetesen. 

Itt a pályázatok címzettje ebben az esetben a minisztérium. A korábban Wekerle 
Sándor Alapkezelő, jelenleg Kormányzati Információs Hivatal az, amely ezeket a 
pályázatokat elbírálja. Az elbírálás során maximálisan érvényesítettük a kormányhatározatban 
és a fogyasztóvédelmi politikában foglalt elveket, tehát szakmaiság és önkéntesség alapján 
kerülnek ezek a pályázatok elbírálásra. A 2012-es pályázatok elbírálása már megtörtént, és 
gyakorlatilag a bonyolító szervnél tart jelenleg az eljárás, egy része a támogatásnak már 
átutalásra is került a fogyasztóvédelmi civil szervezetek részére. 
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A 3.2. pont: a megfelelő szakmaisággal és akkreditációval rendelkező fogyasztói 
érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek szerepének növelése a fiatalok oktatásában és 
képzésében. Itt is a tavalyi és idei pályázati rendszerben is volt erre vonatkozó kiírás. Itt a 
fogyasztóvédelmi diáktábor például, ami 2013 tavaszán fog megtörténni, az tudja 
megvalósítani például ezt a célt a fiatalok tudatos fogyasztóvá nevelésére vonatkozóan. 

A 3.3. pont: fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek közreműködésével 
célzott kampányok indítása, amelyek elemei mind az átlagfogyasztók, mind a veszélyeztetett 
és kiszolgáltatott fogyasztói rétegek számára hozzáférhetőek. Ez is a civil szervezetek 
számára 2012-ben nyitva álló fogyasztóvédelmi pályázat információs kampány 
kategóriájában arathatott sikert és nyert is el állami támogatást erre vonatkozó kampányok 
folytatására. 

Az utolsó pontja a kormányhatározatnak: a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil 
szervezetek közreműködésével az interneten elérhető online fogyasztóvédelmi magazinok 
indítása, a fogyasztók széles körének tájékoztatása, 2012. december 31-ig. Ez is része volt a 
2012-es pályázati kiírásnak. Sikerrel pályáztak a civil szervezetek, és négy darab online 
fogyasztóvédelmi magazin működik, úgyhogy pozitívan értékelhetjük, hogy ez megvalósult. 

A fogyasztóvédelmi politika megvalósulásáról általánosságban szeretném mondani, 
hogy a ténylegesen dátumra meghatározott határidők esetében gyakorlatilag minden 
alkalommal sikerült teljesíteni a fogyasztóvédelmi politikában meghatározott célokat, és 
minden esetben lépések történtek afelé, hogy a fogyasztóvédelem rendszere erősödjön mind a 
Fogyasztóvédelmi Hatóság, mind a civil szervezetek és mind az ellenőrzés oldaláról. 
Úgyhogy a minisztérium és a kormányzat oldaláról sikeresnek tekintjük ezt a majdnem egy 
évet, ami a fogyasztóvédelmi politika elfogadása óta eltelt, és szeretnénk hasonló szellemben 
folytatni a munkát a továbbiakban is.  

Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes kiegészítő felvezetését, 

amelyet a háttéranyaghoz is hozzáfűzött. 
Most abba a szakaszba érkeztünk, amikor részben a hivataloknak, részben pedig a civil 

szervezeteknek fogom megadni a szót 5-5 perces időkeretben. Udvariasan olyan 4.30 
magasságában meg fogom kocogtatni a poharamat, akkor mindenki érzékelni fogja, hogy még 
egy erős gondolat kivitelezésére van lehetőség. Azért kell ennyiben szigorúnak lennünk, mert 
a nagyon sok hozzászóló által teremtett információmennyiséget be kell tudni fogadnunk, 
aztán meg majd kell tudni erről vitázni is, és ehhez azért egy kis idő kell.  

Ennek jegyében akkor most úgy alakulna a sorrend, hogy a PSZÁF, NFH és GVH, 
ebben a sorrendben fogunk haladni. Először Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató úrnak adom 
meg a szót a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a részéről. Tessék parancsolni! 

Dr. Kolozsi Sándor tájékoztatója 

DR. KOLOZSI SÁNDOR ügyvezető igazgató (Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete): Nagyon köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Engedjék meg, hogy először is megköszönjem azt, hogy a IV. középtávú fogyasztóvédelmi 
politika feladattervének megtárgyalásával kapcsolatban gondoltak a felügyeletre is, és Szász 
Károly elnök úr nevében szeretnénk megköszönni a meghívást, az alkalmat és a lehetőséget. 
Ígérem, hogy ötperces időkeret lesz az a maximum, amelyből hiszem, hogy még rajtam vagy 
a felügyelet esetében spórolni is lehet majd. 

Nagyon fontos dolog, noha ez a fogyasztóvédelmi politika nem tér ki rá, kifejezetten 
nem tárgyalja a pénzügyi fogyasztóvédelem kérdéseit, fontos azt mégis megemlítenem, hogy 
vannak olyan közös elvek, amelyek az adott fogyasztóvédelmi kérdéstől függetlenül 
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működnek és működniük kell az egyes fogyasztóvédelmi területeken, függetlenül attól, hogy 
pénzügyi specialitású-e az adott fogyasztóvédelmi kérdés vagy sem. 

Az ilyen elveket a következőkben foglalhatom össze: egyrészt a fogyasztói problémák 
rendszerszintű kezelése, a hatékony jogalkalmazás érvényesítése, a piaci szereplők önkéntes 
jogkövetésének ösztönzése, a prevenció erősítése, a civil és a hatósági összefogásban rejlő 
előnyök kiaknázása, a fogyasztói tudatosság növelése, a békéltetési rendszer hatékonyságának 
biztosítása. Ezek azok az elvek, amelyeket a felügyelet a működése során minden esetben 
szem előtt tartott, és ezek azok, amelyek a fogyasztóvédelmi politikából és annak 
feladattervéből is sugároznak, továbbá ez a megvalósítási irány az, amelyet a felügyelet is 
igencsak követendőnek tart. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt a felügyelet hozzájárulása ezekben 
a kérdésekben elsősorban az, hogy a felügyelet célirányosan törekszik a fogyasztói 
problémák, hátrányok rendszerszintű kezelésére, minimalizálására, amelynek érdekében 
egyrészt a hatósági eszközeivel él, cél- és témavizsgálataiban, átfogó vizsgálataiban 
érvényesíti azokat a fogyasztókat védő rendelkezéseket, amelyeket a jogalkotó meghatároz. 
Ezekkel összefüggésben fontos elvi és gyakorlati működési mód, hogy a felügyelet 
elemzéseivel, kockázati jelentéseivel hozzá kíván járulni ahhoz, hogy ne utólag derüljenek ki, 
és próbálja meg a fogyasztóvédelmi intézményrendszer kezelni a fogyasztói hátrányokat, 
hanem igyekezzünk azt előzetesen felmérni, és a potenciális kockázatok előzetes 
azonosítására legyen képes a felügyelet; ez is egy fontos törekvésünk.  

Nagyon fontos a fogyasztói kockázatok rendszerszintű kezelése kapcsán az, hogy a 
felügyelet szabályozó hatósági szerepet is betölt, és például a pénzügyi fogyasztói panaszok 
kezelésére vonatkozóan a felügyelet elnöke rendeletben részletszabályokat határozott meg 
annak érdekében, hogy az intézmény és a fogyasztó közötti aszimmetria csökkentése 
érdekében, a panasszal összefüggő párbeszéd körében minél inkább a fogyasztók pozícióit 
erősítő szabályok segítsék a fogyasztók ügyének rendezését. Ugyanígy a fogyasztóvédelmi 
problémák rendszerszintű kezelésével függ össze a közérdekű kereset és a közérdekű 
igényérvényesítés eszközének gyakorlása, az ezzel való élés is. El kell mondjam, hogy a 
felügyelet ezekkel az eszközökkel minden alkalommal eredményesen élt. A felügyelet 
valamennyi pere vagy egyelőre elsőfokú pernyertességgel zárult, vagy pedig olyan peres 
eredményeink vannak már két esetben, amikor a felügyelet immáron jogerősen nyerte meg 
ezeket a pereket.  

Nagyon fontos az is, hogy a felügyelet igyekszik elősegíteni az önkéntes jogkövetést a 
pénzügyi intézmények körében. Egyrészt ennek eszközei körébe tartoznak az ajánlások, 
vezetői körlevelek, amelyekkel segíteni kívánja a felügyelet az intézményeket abban, hogy 
orientálja a helyes jogalkalmazás érdekében. Hadd mondjam el azt, hogy a felügyelet ebben 
az évben négy ajánlást fog kibocsátani, amelyekből már kettő kiadásra is került, az egyik a 
panaszkezelési ajánlásunk, a másik - hadd csatlakozzam elnök úr fontos, számomra nagyon 
fontos megjegyzéséhez -, a fogyatékos személyekre vonatkozó ajánlását a felügyelet a múlt 
héten jelentette meg. Ez egy nagyon fontos, több hónapig tartó előkészítő munka eredménye 
volt, és készek vagyunk ennek a tapasztalatait és eredményét a fogyasztóvédelmi bizottság elé 
tárni, ahogy elnök úr ezt említette. Szeretnénk a követeléskezelés körében segíteni az 
ügyfelek helyzetét, illetőleg a unit linked biztosítási termékek ügyében is előmozdítani a 
fogyasztók ügyét, és ez ügyben is ajánlással szeretnénk élni. 

A felügyelet rendkívül fontos feladatának tartja a fogyasztói tudatosság növelését, így 
tv-spotokkal a bankfiókokban, továbbá pénzügyi tanácsadó irodáiban - amely a civil és a 
hatósági összefogás fontos eszköze - kiadványaival kívánja a fogyasztókat fontos 
információkhoz juttatni, és pénzügyi tudatosságuk körében számukra segítséget nyújtani. 
Nagyon köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen ügyvezető igazgató úrnak, és a méltányosságát is, hogy 
figyelt az időre. Továbbadom a szót Csákiné dr. Gyuris Krisztina főigazgató-helyettesnek a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részéről.  

Csákiné dr. Gyuris Krisztina kiegészítése 

CSÁKINÉ DR. GYURIS KRISZTINA főigazgató-helyettes (Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság): Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Mindenekelőtt kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy ma itt lehetek, és felkért 
hozzászólóként fűzhetek gondolatokat a IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika 
megvalósításával kapcsolatos vitanaphoz. Úgy gondolom, hogy az idővel történő gazdálkodás 
tekintetében kifejezetten kedvező a helyzetem, mivel helyettes államtitkár úr lényegében 
minden lényeges gondolatot elmondott már az állami fogyasztóvédelmi rendszert illetően is, 
viszont kötelességemnek érzem, hogy pár olyan gondolatot - amellyel kapcsolatban úgy 
érzem, hogy talán a bizottság érdeklődésére tarthat számot - én is megosszak önökkel. 

Rögtön a fogyasztóbarát embléma kapcsán szeretném azt kiemelni, hogy pontosan 
mire is irányul ez a pályázat, milyen témakörökben lehet pályázni. Mindezt azért teszem, 
hogy ebből is látszódjék, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt is próbál a különösen érzékeny 
fogyasztóvédelmi területekre koncentrálni, így a fogyasztóbarát ügyfélszolgálat, a fogyasztói 
tudatosságot növelő tájékoztatórendszer, a hazai elkötelezettségű vállalkozások, illetve a 
kiemelt figyelmet érdemlő fogyasztók érdekében tett intézkedések egyaránt helyet kapnak a 
pályázati témakörök között, és próbálva a jövő generációkra is gondolni, a fenntartható 
fejlődés, a fenntartható fogyasztás és a társadalmi felelősségvállalás is egy fontos kategória. 

Kicsit átcsatolnék továbbá a politika egy másik pontjára, ami a békéltető testületek 
szerepének megerősítését illeti. A hatóság komolyan veszi ezt a feladatot magára nézve is, és 
ennek most csak egy momentumát szeretném kiemelni, mivel a fogyasztóbarát emblémához is 
kapcsolódik, hogy konkrétan az emblémára való pályázat egyik minimum feltétele az, hogy 
az adott vállalkozás általános alávetési nyilatkozatot tegyen a békéltető testületi eljárások 
vonatkozásában. Tehát ily módon is próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy minél inkább 
működjenek együtt a békéltető testületekkel, hiszen magunk is érzékeljük, hogy 
tulajdonképpen a hatósági és a testületi eszközök kiegészítik egymást, mind a kettőre egyaránt 
szükség van, és fontos az, hogy együttműködve tevékenykedjünk.  

Az arányos és következetes jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében szeretnék még 
annyit hozzáfűzni a már elhangzott gondolatokhoz, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság bár 
nem határozhatja azt meg, hogy az elsőfokú eljárást lefolytató fogyasztóvédelmi 
felügyelőségek milyen szankciókat alkalmazzanak, de azért próbál körültekintően eljárni és 
odafigyelni erre. Különböző figyelemfelhívásokat intézünk a felügyelőségek felé, illetve 
szempontrendszereket adunk nekik, annak érdekében, hogy az egész ország területén 
egységes bírságolásra kerüljön sor.  

A veszélyes termékek forgalomból való kiszűrése tekintetében annyit említenék 
csupán meg, hogy jelenleg a helyettes államtitkár úr által említett RAPEX, azaz az EU 
gyorsriasztási rendszerében az első helyen állunk. Ezt mi sem gondoltuk, de szeretnének ezt a 
helyet megőrizni, tehát a legjobbak vagyunk a veszélyes termékek piacról való kiszűrése 
tekintetében. E vonatkozásban az Európai Unióban is igen komoly elismerést kaptunk a 
közelmúltban.  

Az Okoskosár honlappal kapcsolatban szeretném mindenkinek a figyelmét erre 
ismételten felhívni, úgy gondolom, érdemes lehet odafigyelni erre az oldalra. Játékos, illetve 
mesékkel tarkított formában próbáljuk a legfiatalabb, tehát a 3-10 év közötti, már a 
számítógép előtt boldoguló fogyasztókat rábírni arra, hogy játszva tudatos fogyasztókká 
váljanak, mindezen közben a szüleik is hasznos ismereteket sajátítsanak el.  
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Mivel tényleg úgy érzem, hogy helyettes államtitkár úr minden fontosat elmondott, 
ezért tovább nem is rabolnám az idejüket, viszont amennyiben bármilyen kérdésük van, 
természetesen készséggel válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én köszönöm, és akkor most adnék szót Grimm Krisztinának, a GVH 

Fogyasztóvédelmi Iroda vezetőjének. Tessék parancsolni! 

Dr. Grimm Krisztina kiegészítése 

DR. GRIMM KRISZTINA irodavezető (Gazdasági Versenyhivatal): Jó napot 
kívánok! Köszönöm a GVH részéről is a meghívást.  

Nyilván, mint jogalkalmazó hatóságnak sajátos a kapcsolatunk Magyarország 2014-ig 
szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája megvalósítására irányuló feladattervvel 
kapcsolatosan, tekintve, hogy külön nevesítésre nem kerülünk felelősként, mindazonáltal 
szeretnék beszámolni a mindennapi tevékenységünk során tett lépésekről, amelyek hatással 
bírhatnak a végrehajtásra. Az egyes témákat összefoglalóan ismertetném, figyelemmel az 
időkeretre, illetve az éves beszámoló kapcsán ismertetettekre is, amennyiben persze, kérdés 
merülne fel, akkor ezekre szívesen válaszolok, válaszolunk. 

A GVH számára kiemelten fontos tevékenységének a transzparenciája, ezért is 
szerepelnek honlapunkon a határozatok, a Versenytanács elvi jelentőségű megállapításainak 
gyűjteménye, közzétette a hivatal a bírságszámításra vonatkozó közleményt korábban is, a 
2012. évben pedig október 2-án közzétettük a kötelezettségvállalásra vonatkozó közleményt, 
amelyre a vállalkozásoknak a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok megvalósítása kapcsán indult eljárásokban van lehetősége. A közleményt 
előzetesen a piaci szereplők véleményezhették, a véleményeket figyelembe vettük, és így 
készült el a végleges változat. Azt reméljük, hogy ezáltal gyorsabb fellépés válik lehetővé, 
aktívabban közreműködhetnek a vállalkozások a későbbi magatartásuk alakításában is, és 
hatékonyabb a megelőzés, a problémák kezelése. 

Ezen túlmenően pedig az áttekinthetőség, tehát a jogszabályi környezet tekintetében 
megvalósítható áttekinthetőség kapcsán javasoltuk az éves beszámolóban az élelmiszerekre 
vonatkozó tájékoztatási szabályok kapcsán az aktualizálást, az áttekinthetővé tételt. 
Álláspontunk szerint az mindenképpen lényeges szempont lenne, de erről korábban már 
beszéltünk részletesebben, így erre most nem térnék ki újfent. 

Annak kapcsán, hogy versenyfelügyeleti eljárások során milyen lépéseket tettünk, arra 
térnék ki, hogy az egészségre, gyógyhatásra vonatkozó állítások kapcsán továbbra is 
folyamatosan fellépünk. Véleményünk szerint ez a terület kiemelten fontos, mivel a 
fogyasztói hátrány nagy lehet, tehát azon túlmenően, hogy gazdasági hátrány valósulhat meg, 
kifejezetten az egészsége, a biztonsága érintett a fogyasztóknak. Továbbá jelenleg is 
folyamatban van fogyasztói csoportok szervezőivel kapcsolatos eljárásunk, illetve továbbiak 
indítását is mérlegeljük, lévén, folyamatosan észleljük még mindig azt, hogy a megjelent 
kommunikációk problémásak. Itt a már említett jogalkotási lépéseket továbbra is 
támogatnánk, illetve szívesen közreműködünk ezzel kapcsolatos egyeztetésben. 

Általánosságban nyilván észleljük, nem csak a fogyasztói csoportok tekintetében, 
hogy a pénzügyi kultúra szintje viszonylag alacsony, és ezért is természetesen ezen túlmenően 
is figyeljük a szektort. Volt például megállapításunk azzal kapcsolatban, hogy az induló 
költségek mennyiben voltak kommunikáltak egy-egy termék tekintetében. 

Tehát kiemelt figyelemmel voltunk a sérülékeny fogyasztóknak szóló 
kommunikációkra, az olyan területekre, ahol az információs aszimmetria mértéke a 
szokásosnál nagyobb, és ennek tekintetében figyelembe vettük azt is, hogy ha ez a korból 
adódó lehet. Így felléptünk kiskorúaknak szóló kommunikáció esetében is, tehát 
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megállapítottuk, hogy egyes reklámok, amelyek megjelentek, közvetlenül a kiskorúaknak 
szóltak, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősültek. 

Amit vizsgálunk az eljárások során a döntéshozatali folyamat tekintetében, az a 
fogyasztók tényleges magatartása. Így került sor arra is, hogy még a vonatkozó szabályozás 
megjelenése előtt a magyar termékekre vonatkozó állításokkal összefüggésben eljárásokat 
indítottunk. Több eljárás zárult jogsértés megállapításával, illetve kötelezettségvállalással. 
Ennek kapcsán ismertetném azt is, hogy nyilván törekszünk arra, hogy a szankciók többfélék 
legyenek, amiket alkalmazunk, tehát nem kizárólag jogsértés megállapítása, bírság kiszabása, 
alkalmazott ideiglenes intézkedést is, korábban már eltiltást a magatartás folytatásától, 
közlemény közzétételére is köteleztünk, és az utóbbi időben pedig első alkalommal éltünk 
közérdekű keresettel is, amely első fokon sikeresnek bizonyult. 

Ezek tehát a lépések, amelyeket versenyfelügyeleti eljárások kapcsán tettünk az 
úgymond kínálati oldalon.  

A keresleti oldal tekintetében, tehát a fogyasztók tekintetében jelezném, hogy a 
tudatosságuk növelése a fogyasztóvédelmi politikára is tekintettel stratégiai célként került 
meghatározásra, és így a szokásos tevékenységen túlmenően is indítottunk kampányt az idei 
évben a fogyasztói csoportok célcsoportja számára „ne dőljön be!” szlogennel, és erre 
figyelemmel megerősítettük az ügyfélszolgálati irodánkat, amelyet már korszerűsítettünk. 
Ezen a héten például tanárok részére is tartottunk előadást versenyjogi ismeretekről, hogy az 
iskolában is a Nemzeti Bank által támogatott projekt keretében aktuális ismereteket 
közvetíthessenek. Részt veszünk minden évben a Diákszigeten. A fogyasztókon túlmenően, 
tehát a lakossági ügyfeleken túlmenően pedig a kkv-k, kis- és közévállalkozások számára is 
igyekszünk támogatást nyújtani. 

Röviden még a civilekkel kapcsolatosan tett dolgokról. Egyrészt értékeljük a 
jelzéseiket, támogatást nyújtunk részükre, ezek a honlapon megismerhetőek, és az 
önszabályozásukat is természetesen segítjük. 

Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm szépen. Lépünk tovább, és a civil szervezetek képviselői 

fognak szót kapni. A sort Baranovszky György elnök úr kezdi, majd Horváth György elnök úr 
és Kolyvek Antónia szakértő asszony fog sorra kerülni. Elnök úr, parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Baranovszky György tájékoztatója 

DR. BARANOVSZKY GYÖRGY ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége): Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a 
Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait. Köszönjük a meghívást, és nagyon örülünk annak, hogy 
az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága a mi javaslatainkat is figyelembe véve tűzte 
napirendre Magyarország középtávú fogyasztóvédelmi politikájának az értékelését. 

5 perc rövid idő. Pozitív dolgokról nem szeretnék beszélni, hiszen az előttem szólók is 
érintették azokat a fontos, fogyasztókat érintő tevékenységeket, amelyekben a civilek is részt 
vesznek. Nem tudom, hogy a negatív dolgokról 5 perc után kinek mi lesz a véleménye, de 
akkor, amikor a kormány középtávú fogyasztóvédelmi politikájáról beszélünk, szembe kell 
néznünk azzal, hogy vajon Magyarországon a fogyasztók mennyire érzik magukat 
biztonságban, mennyire érzik magukat kiszolgáltatott helyzetben. 

A középtávú fogyasztóvédelmi politika részletes elemzésétől szintén el fogok 
tekinteni, viszont fel szeretném hívni a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait bizonyos 
problémákra. 

Az intézményrendszer, civil rendszer, illetőleg a fogyasztók helyzete, életminőségének 
a kérdése. Az intézményrendszer tekintetében jól lehet látni, amikor feltennék azt a kérdést, 
hogy van-e happy end, hogy igen, lehet és van is, lehet erről beszélni, hiszen a Nemzeti 
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Fogyasztóvédelmi Hatóság megerősödött, a PSZÁF nagyon megerősödött, a Gazdasági 
Versenyhivatal teszi azt a munkáját, ami a fogyasztók megelégedését szolgálja, a békéltető 
testületek megerősödtek. Mi történt a civil szervezetekkel? 

Az intézményrendszernek igen kimagasló és fontos része egyébként… A „kimagasló” 
szót kérem majd pontosíttatni a jegyzőkönyvben, mondom is, mert nem kimagasló. De a 
lényeg az, hogy a civil szervezeteket az elmúlt két év fogyasztóvédelmi szempontból egy picit 
a padlóra küldte, jól hallották, a padlóra küldte, ugyanis volt egy olyan… Mármint a kormány. 
Annak ellenére, hogy nagyon pozitív lépések történtek azokban a politikának a civil 
szervezeteket érintő megvalósításában, hogy objektív támogatási rendszer, erősítés, célzott 
kampány, de amikor én a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének a nevében 
beszélek, akkor erről beszélni kell. 

Volt egy olyan elképzelés, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap majd támogatni 
fogja a fogyasztóvédelmi civil szervezeteket. Azok az összegek, amelyeket a 
fogyasztóvédelmi civil szervezetek kaptak, 250-300 ezer forint éves szinten, még arra sem 
elegendő egyébként, hogy a könyvelést kifizetjük, de nem nagy probléma ez, hiszen nincs mit 
könyvelni. Szerencsére egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium - ezért köszönet is illeti 
őket - viszont nagyon fontosnak tartja a fogyasztóvédelmet, de ez nem elég. Tehát a 
megélhetés szempontjából, amit - hozzáteszem - az előző kormányzat helytelenül tényleg úgy 
differenciált, hogy nem a szakmaiságot vette figyelembe nagyon sok esetben, most már lehet 
látni, hogy elindult a szakmaiság kérdése, el lehet mondani azt, hogy azok a pályázati 
összegek nem elegendőek ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak működni a fogyasztóvédelmi 
társadalmi szervezetek.  

Nem véletlen az, hogy ahogy nézzük a fogyasztóvédelmi civil szervezetek honlapjait, 
nézzük a különböző jegyzőkönyveket, nézzük azokat az irományokat, javaslatokat, pereket, 
amiket korábban indítottak különböző civil szervezetek, megszűnőben vannak. 

Én kérem a Fogyasztóvédelmi bizottságot, különös tekintettel az elnök úr volt az, aki 
tudta azt és tudja azt, és kérem a kormányt is, hogy azt a forrást, amit az Európai Unió a 
TÁMOP keretében biztosított 2010 előtt, tessék megnézni, hogy van-e forrás arra 
vonatkozólag, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket támogassák. 

Ehhez kapcsolódóan hibásnak tartjuk azt - nagyon fontos, amit mondok -, azok a civil 
szervezetek is hibásnak tartják azt, hogy közös együttműködésben valósultak meg a tanácsadó 
irodák. A PSZÁF tanácsadói irodái, a Gazdasági Versenyhivatal tanácsadó irodái, amit az 
állam a civil szervezetekkel működtet, azért nagyon jók, mert a FEOSZ tagszervezetei ily 
módon tudnak pénzhez jutni. Nem szabad összemosni a tanácsadó irodákat, az állami és civil 
szervezetek által közösen működtetetteket. A civil szervezetek, illetőleg tanácsadó irodák 
működtetését a jövőben végig kell gondolni. Nagyon-nagyon rossz irány az, ezt már 
korábban, nagyon régóta mondjuk, hogy amennyiben egy irodában dolgozik hatósági és civil 
munkás is, illetőleg egy irodában csak és kizárólag civil szervezet működik, de annak a 
keretében, hogy állami hatóság irodája, az nem jó. A fogyasztó össze fogja keverni, és nem 
fogja érzékelni és tudni azt, hogy mit csinál az állam és mit csinál a civil. Ez főleg a PSZÁF 
tanácsadó irodáira vonatkozik. Ha pénzt akarnak adni a civil szervezeteknek, akkor ne így 
adják, erre kérem szépen önöket, és ezen érdemes lenne elgondolkodni. 

Látom, hogy lejár az időm, de az önkéntességre még szeretnék kitérni. Az, hogy az 
önkéntesség benne van a fogyasztóvédelmi politikában, nagyon jó, de a XXI. században nem 
működik. Nem fogunk tudni a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekbe bevonni, és nem is 
jönnek a fiatalok - arról lenne szó, hogy a vállalkozókkal szemben felvegyék a fogyasztókkal 
kapcsolatban levő önkéntesek a fogyasztóvédelem tekintetében versenyt -, nem fognak eljönni 
önkéntesen dolgozni, ezért lehet látni, hogy a civil szervezetek mögött már nincs szakmai 
háttér. Ez jelen pillanatban a helyzet, ebben kérem a segítségüket, és nagyon szívesen 



 18 

válaszolunk nagyon sok kérdésre, és a kollégák is biztosan érinteni fogják azokat a dolgokat, 
amiket én kihagytam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr megszólalását. Sok elemében a szívemből szólt, 

de nyilvánvaló, árnyalják a további hozzászólók a tartalmát. Most Horváth György úr fog 
szólni, őt keresem a szememmel. (Dr. Horváth György jelentkezik.) Igen, látom önt, 
megbújva a gyorsírók mellett. Öné a szó, elnök úr, parancsoljon! 

Dr. Horváth György kiegészítése 

DR. HORVÁTH GYÖRGY elnök (Fogyasztóvédők Országos Egyesülete): Köszönöm 
a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is valamennyiüket, a tisztelt bizottság tagjait és a 
jelenlevőket.  

Azt gondolom, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívást kaptunk a bizottság 
ülésére, és elmondhatjuk a véleményünket. Úgy gondolom, hogy az a civil szervezet, amelyik 
komolyan veszi a fogyasztóvédelmi tevékenységet, az él ezekkel a lehetőségekkel, eljön, és 
elmondja a véleményét, hiszen ez is az egyik módja annak, hogy a fogyasztói érdekfeltárás, 
érdekérvényesítés keretében hozzánk eljutott információkat közvetítsük a döntéshozók felé. 
Most próbálom ezt én is megtenni, és ezek között elsőként - nem megismételve az írott 
anyagban foglaltakat, hiszen azt gondolom, mindannyian megkapták és elolvasták - a 
fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan tennék néhány szóbeli kiegészítést. 

Az, hogy a civil szervezetek pályázati úton forráshoz jutnak a fogyasztók 
tájékoztatását illetően, illetve a békéltető testületek is megkapták kötelezően ezt a feladatot, ez 
jó, de úgy gondolom, hogy nem elég, és azért az negatív számomra, hogy a közszolgálati 
médiában - a kereskedelmiről már nem is beszélek - fogyasztóvédelmi ismeretekhez vajmi 
kevéshez lehet hozzájutni. Elnézést, de a naponta játszódó szappanoperákba is bele lehetne 
szőni olyan történeteket, amiknek lehetne némi fogyasztóvédelmi vonzata, ne adj’ isten, a 
naponta játszódó események sorában akár egy reklamáció helyes bemutatása is bemutatásra 
kerülhetne. Ezzel nem él a média, de valamilyen módon talán ösztönözni kéne a médiát is 
arra, hogy a vér és a dráma mellett a fogyasztóik tájékoztatására is figyelmet fordítson. 

A másik a piacfelügyelet kérdése. Tehát miközben a fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer úgy általában jól működik, azt gondoljuk, hogy hatékonyan és gyorsan 
kellene fellépni a negatív jelenségekkel szemben, és ha megnéznék például a fogyasztói 
csoportokat, hogy azokat kik működtetik, akkor megdöbbenve lehetne látni, hogy 500 ezer 
forintos vállalkozások, tehát valódi kis- és középvállalkozók. Tényleg őket ilyen módon is 
védeni kell, hogy esetleg első ízben csak figyelmeztetjük őket? Úgy gondolom, hogy a 
hatóságnak azokat az eszközöket, mint a figyelmeztetést, vagy a méltányos, valóban a 
kisvállalkozásokat nem tönkre tevő bírsággal sújtó módszereket úgy kellene alkalmazni, hogy 
a tudatos vásárlói megkárosítást, a fogyasztói jogok megsértését viszont azonnal kéne 
szankcionálni, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a fiatalkorúak alkohollal vagy 
dohánytermékkel való kiszolgálását. 

És még egy fogyasztói csoportra azért felhívnám a figyelmet, ez pedig már elhangzott, 
ez a fogyatékossággal élők csoportja. Legyenek kedvesek megnézni az akadálymentesítés 
kérdését. Miközben a helyváltoztatás joga alapvető emberi jog, európai uniós jog, hogy állunk 
az akadálymentesítéssel, hogy állunk a közlekedési eszközök akadálymentesítésével? 
Megértem, hogy az ország nehéz helyzetben van, de a fogyasztók is nehéz helyzetben vannak, 
ha el akarnak jutni innen oda. Itt folyamatos halasztások vannak, folyamatos késésben vannak 
a szolgáltatók, és mondjuk, ha egy világtalan ember bankkártyát akar használni, vagy 
készpénzkímélő fizetési eszközt, próbálják meg végiggondolni, hogy tudja ezt megtenni, hány 
banknál van erre lehetősége, vagy hogy néznek ki az aláírások? Tehát én azt gondolom, hogy 
bőven maradt még tennivaló, és ebben úgy gondolom, hogy nem állhatunk meg, ezért 
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továbbra is hatékonyan kéne fejleszteni az intézményrendszert is és a munkánkat is annak 
érdekében, hogy a fogyasztói jogok fokozottan érvényesüljenek. 

Még egyszer köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Az előre felkért hozzászólói körben végül, de nem utolsó sorban Kolyvek Antónia 

szakértő a Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület részéről fog szólni, és azt 
követően kinyitjuk a vitát. Tessék parancsolni! 

Dr. Kolyvek Antónia kiegészítése 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA szakértő (Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi 
Egyesület): Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az itt jelenlévőket, a bizottság tagjait. 
Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy felszólalhatok én is.  

Nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni a korábban elmondottakkal kapcsolatban, ezért 
csak három gondolatot szeretnék röviden ismertetni, amit úgy gondolom, hogy mint KÖFE-
tag, de a békéltető testület tagjaként is fontosnak tartanék.  

A fogyasztóvédelmi politikában nagyon nagy szerepe van szerintem az alternatív 
vitarendezési fórumoknak, tekintettel arra, hogy ez egy nagyon gyors megoldás és eljárás, 
mely a fogyasztóknak segítséget nyújt, ezért azt gondolom, hogy a békéltető testületeknek 
kiemelt szerepük van ebben a politikában. Sajnos az ismertségük nem elég jó ebben a 
tekintetben, lehetne még fejlődni, mert amikor azt halljuk, hogy a fogyasztók egymásnak 
mondják el, hogy mi az a békéltető testület, mintegy szájhagyomány útján terjed, akkor gond 
van ezen a téren. Tehát ezen a téren azt gondolom, hogy mindenképpen kellene fejleszteni a 
dolgokat, bár pozitívumként éljünk meg azt, mint civil szervezeti tag is mondom ezt, hogy a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság minden esetben tájékoztatja a fogyasztókat, akikkel az 
egyedi, konkrét jogvita esetén - hatáskör hiánya miatt - nem tud döntést hozni, és tájékoztatja 
őket, hogy hova forduljanak, de azt gondolom, ez még most is kevés. 

Ami nagyon fontos még, hogy a tudatos fogyasztói magatartás kialakításában a 
prevenciónak nagy szerepe van, merthogy meg kell előzni a bajt egy vásárlás kapcsán, vagy 
egy döntés kapcsán fontos, hogy tudatosan döntsük el, hogy mit vásárolunk például, és itt az 
oktatásnak igen nagy szerepe van. Ezen a téren a civil szervezetekre nagy feladat hárul, és 
ennek igazán akkor tudnak eleget tenni, mint ahogy azt korábban Baranovszky György is 
mondta, hogyha a civil szervezetek igenis rendelkeznek kellő erőforrásokkal ehhez.  

Az oktatási tevékenység egyébként több szempontból fontos, az általános iskolákban 
és középiskolákban is beindult, elindult, nagy az érdeklődés ez iránt, azt gondolom. A fiatal 
fogyasztók részére megvalósult már, és nagyon népszerű volt az országos fogyasztóvédelmi 
sulivetélkedő, mely nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom. A Diákszigeten kint volt a mi 
egyesületünk is, és ott is nagyon nagy érdeklődést tapasztaltunk, ahol játékos totóval és 
vetélkedővel készültünk a fiatalokra, viszont meglepő volt, hogy nemcsak a fiatalok 
érdeklődtek, hanem a középkorosztály is érdeklődött, mely szintén nincs tisztában a 
fogyasztóvédelmi alapvető dolgokkal, jogokkal.  

Nagyon fontos szerintem, hogy lehetne még fejleszteni a fogyasztóvédelmi online 
magazinokat, tekintettel arra, hogy nagyon sokan az interneten keresztül informálódnak. Van 
egy pár ilyen, megemlítenék néhány nagyon fontosat, mint a tudatosvasarlo.hu, a 
fogyasztoklapja.hu, kosar.hu. Ezek népszerűsítése, és ezeknek a magazinoknak az elterjedése 
szerintem nagyon fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, amit ön is elmondott. 
Hölgyeim és Uraim! Az államtitkár úr ismertető megszólalását követően volt arra 

lehetőség, hogy több érdemi észrevételt tegyenek, ennek nyomán magát a kérdést, úgy vélem, 
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hogy sok szempontból is láthatóvá tették. Most a bizottság tagjainak van meg az a lehetősége, 
hogy ezen felvezetést követően a maguk vagy frakciójuk álláspontját is elmondják ezen 
kérdéskörben. Eddig hozzám két jelzés érkezett hozzászólási igényre, alelnökúré és 
jómagamé, és meglátjuk, hogy menet közben hogyan formálódik a megszólalás rendje. Úgy 
gondolom, miután vélhetőleg én kritikusabb leszek, mint az alelnök úr, ezért én elkezdem, és 
azt követően van lehetőség reflektálni, tovább szólni. A Házszabály értelmében, kedves 
kollegák, ez úgy történik, hogy alelnök úr megadja nekem a szót, és én pedig elmondom a 
fontosnak tartott gondolataimat.  

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

 
ELNÖK: Öné a szó, elnök úr. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen.  
Államtitkár Úr! Kedves Kollegák! Tisztelt Bizottság! Államtitkár úr azzal zárta, hogy 

úgy ítéli meg, hogy kormányzati szempontból rendkívül sikeres volt az elmúlt két év 
fogyasztóvédelem területén. Ebben van véleménykülönbség köztünk.  

Ugyan voltak olyan lépések - és azt gondolom, hogy a bizottságban egy korrekt, 
tisztességes szakmai megközelítés volt -, amelyeket ellenzéki oldalról is támogattunk, mert 
úgy ítéltük, hogy a fogyasztóvédelem területén érdemben akár intézményi rendszert, vagy 
akár annak egy elemét pozitív irányba viszi. A békéltető testületek szerepét, súlyát első 
pillanatoktól kezdve támogattuk, ugyanúgy a pénzügyi békéltetőnél is azt mondtuk, hogy ha 
ez egy működőképes intézmény lesz, akkor azt mondjuk, hogy ennek van helye a 
rendszerben, és voltak ilyen kérdések az induló pillanatoktól kezdve; ezt azért merem 
mondani ennyire egyértelműen, merthogy itt ültünk ennél az asztalnál. Amikor először egy 
kormányzati koncepció akkor Cséfalvay államtitkár úr részéről elhangzott, arra én azt 
mondtam, hogy annak például a civil oldalát, az arról való kormányzati elképzelést 
szerepekről, felfogásról, satöbbiről egész biztosan nem tudjuk elfogadni.  

Most nem megyek pontról pontra végig a feladatterv teljesítésén, államtitkár úr. A 
jegyzeteim alapján majd formát találok arra, hogy ennél részletesebben meg tudjak szólalni 
ebben a témakörben, viszont néhány, talán elvi álláspontot is tisztázó kérdést fogok felvetni. 
Ezt megelőzően azért egy dologra szeretnék még utalni. 

Úgy érzem, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság első pillanatoktól kezdve egyfajta 
hiánypótló szerepet töltött be ezen a téren. Mondhatnám azt is, hogy a mi küldetésünk az volt, 
hogy ezt a szakmapolitikai kérdést, amelynek egyébként megközelítésében vannak 
véleménykülönbségek, de magát az ügyet mondjuk úgy, hogy a bizottságon belül fontosnak 
tartottuk, ezt állandóan napirenden tartva, a társadalmat, a fogyasztók csoportjait érintő 
kérdéseket megtárgyalva valahogy azt a hiányt pótoljuk, amit egyébként, úgy érzem, hogy 
nem nekünk kellett volna az asztalra tenni, ennek az oldalát, hanem a velem szemben ülő civil 
szervezeteknek, csak hát sok oknál fogva ezzel a feladatkörrel csak részben tudtak élni. Itt 
vannak a különbségek.  

Én három kérdésre az elején szeretnék rávilágítani és ebben a nézetkülönbséget is 
világossá tenni. Milyen ügyként tekintünk a fogyasztóvédelemre? - ez lesz az egyik kérdés, 
amit felvetek. A második, hogy megfelelő súlyú-e a kormányzati megítéltetése, helye és az 
ebből adódó feladatvállaló képessége. A harmadik a civil állampolgári oldal megítéltetése, 
szerepe, támogatása, vele szemben megfogalmazott elvárás. Néhány megjegyzést még akár, 
ha úgy tetszik, akkor az anyaghoz tevődően is megteszek, ami akár jogalkotásban vagy 
munkában meglévő hiányt is jelent. 

Milyen ügyként tekintünk a fogyasztóvédelemre? Én az első pillanatoktól kezdve 
érzékelem, és a magam részéről igyekszem láthatóvá is tenni azt a különbséget, ami abban 
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jelenik meg, hogy vajon ez egy társadalmi ügy, tízmillió állampolgár ügye, vagy ez egy 
gazdasági, belkereskedelmi kérdés, hogy a fogyasztó oldaláról vagy a szolgáltatást nyújtó 
oldaláról kell-e ezt a kérdést megközelíteni. 

Értem, hogy a viszony többszereplős, de mégis mindenkinek valahova priorizálni kell 
magát. Én azt mondom, hogy a fogyasztó oldaláról kell ezt a kérdést megközelíteni, és nem a 
szolgáltatást nyújtó oldaláról. Én azt mondom, hogy ez egy társadalmi ügy, ez egy 
össztársadalmi ügy, és nem lehet egy ágazati szakpolitikának, azon belül is egy 
belkereskedelmi kérdésnek egy részévé tenni, mert ez nem az, ez ennél lényegesen nagyobb 
kérdést jelent. 

Ebből is fakad egyébként az állami szerepvállalás visszafogottsága, és úgy vélem, 
hogy ebből is fakad a vitás kérdéseknek egy jelentős része, hogy hogy tekintünk erre a 
kérdéskörre. Ez egy jelentős különbség, ez végig koncepcionálisan az elmúlt két évben is és 
az anyagon is érezhetően ott van. 

A második, hogy megfelelő súlyú-e a kormányzati megítéltetése, helye, szerepe. Az 
előző kérdésfelvetésből fakadóan azt gondolom, hogy nem. Nehéz azt állítani ma, hogy erős 
prioritással bír a kormányzati struktúrán belül a fogyasztóvédelem. Úgy gondolom, azt még el 
lehet fogadni, hogy a gazdasági tárcához tevődött a fogyasztóvédelem ügye, de azon belül, és 
nem államtitkár úrra kritika, de lassan a minisztériumban nincs olyan politikai vezető, aki még 
nem volt gazdája a fogyasztóvédelemnek. Ez persze egy jó tanulóiskola, hiszen aki jól teljesít, 
az a tárcán belül más feladatot is vállalhat, de én ennek egy másik olvasatát is látom, hogy ez 
egy, a tárca tevékenységének a perifériájára szorult terület, ahol bizony nem kapaszkodnak 
érte a tárca vezető tisztségviselői, hanem valamilyen döntés eredményeként időnként 
felügyelik ezt a területet. Én csak merem remélni, államtitkár úr, hogy ön hosszabb ideig fogja 
ezt tenni, mint ahogy azt elődei tették. Ha most végigkérdezném a kormányzati oldalon vagy 
a kormánypárti képviselőket, hogy sorolják fel, hogy hány helyettes államtitkár és hány 
államtitkár felügyelte a fogyasztóvédelmet a tárcán belül, azt hiszem, hogy közösen se 
tudnánk ezt precízen összerakni. Én olyan hétig elszámolnék ebben a kérdésben, és lehet, 
hogy ebben ön még nincs is benne. Ez nem minősíti önöket, hanem minősíti a kérdés 
kezelését, és ezt én hibának gondolom. Engedtessék meg nekem, hogy ezt így láttassam. 

Ebből fakad egyébként a harmadik kérdéskör is, és ez is egy koncepcionális 
nézetkülönbség, ami a civil állampolgári oldal háttérbe szorulása. Ez a vita indulóponttól 
kezdve van. Cséfalvay úr annak idején azt mondta, hogy a civil szervezeteknek nem az a 
dolga, hogy állami támogatásért ácsingózzanak, hanem hogy a piacon szerezzék meg a pénzt. 
Aztán később ez kialakult egy vita során, azt hiszem, Baranovszky úrék is fölvetették azt, 
hogy az önkéntességet is számolják bele ebbe a munkába. Akkor koncepcionálisan azt 
mondták, hogy rendben van, akkor az önkéntességnek is van szerepe. De tulajdonképpen azt, 
amit ön is említett, hogy a támogatási rendszernek egy jelentős átalakítása megtörtént, inkább 
én úgy mondanám sarkosabban, hogy jelentős leépítése. 

Amit most Baranovszky úr mondott, hogy az európai uniós támogatási forrásoknál, a 
TÁMOP-nál hogy is van a forrás rendelkezésre állása, az a korábbi időszakban egy 
1 milliárdos vagy afölötti forrásállományt jelentett, amit fogyasztóvédelmi civil szervezetekre 
lehetett fordítani. Én nem a pénzt vettem volna el, hanem inkább azt mondtam volna, hogy 
akkor alakítsák át úgy a szempontrendszerét a forráshoz való hozzáférésnek, amely jobban 
tükrözi az önök által elképzelteket. Helyette egy egyszerűbb megoldásként a forrást 
csökkentették le. Most meg lehet nézni, hogy ez mivel járt együtt. Gyakorlatilag a piacról 
kihaltak a fogyasztóvédelmi újságok, amelyeket civil szervezetek hoztak létre. Én nem 
gondolom, hogy ez cél lehetett volna, és én ezt hiányként látom. Az írott, nyomtatott, a 
nagyközönséget, széles körben elérő fogyasztóvédelmi újságok, amiket civileknek adnak el, 
nincsenek. Helyette hiánypótlóként megjelent a Fogyasztóvédelmi Hatóság kiadványa. 
Rendben van, de hát ez mégsem ugyanaz, ezt mindannyian érezzük. 



 22 

2. Szóba került az, hogy fokozottabban vegyék át ezt a szerepet az online, internet 
alapú, elektronikus médiában megjelenő fogyasztóvédelmi újságok. Nem tudja ezt a szerepet 
teljes egészében átvenni. Vannak kísérletek, én úgy gondolom, hogy ez támogatandó, de a 
fogyasztók széles körét ezen a csatornán keresztül nem lehet elérni. A fogyasztók széles köre 
élethelyzeténél, koránál, kompetenciájánál fogva szívesebben kinyitja azt az újságot és 
elolvassa, és nehezebben tudjuk ezt egy internetes felületen keresztül elérni. 

Úgyhogy én úgy látom, és nem sorolom ezt a listát, mert tudnék ide még 
megjegyzéseket tenni, de hát nem akarom a szükségesnél jobban felpiszkálni a kollegákat, de 
gondolják végig, hogy ezen a téren az, amit csináltak az elmúlt két évben, vajon társadalmi 
hasznosságát tekintve beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket. Én úgy ítélem meg, hogy nem. 
Teszek is majd ez ügyben kezdeményezéseket, aztán majd önök eldöntik, hogy mi lesz ennek 
a sorsa, de mindenképpen ezen a téren felül kellene vizsgálni az eddigi magatartást. Nem 
kockáztatnak túl sokat, hogyha a civilek tekintetében egy jelentős szempontváltozást fognak 
megtenni, és sokkal inkább támogatandó partnerként kezelik a civileket. 

Végül néhány megjegyzéssel zárnám ezt a sort. Van néhány kritikai észrevételem, ez 
pedig inkább azon a területen jelenik meg… (Zsigó Róbert: Eddig volt a dicséret?) Eddig a 
dicséret volt, igen. Van néhány konkrét kritikai észrevételem. Eddig az elvi különbségeknek a 
tisztázása volt, és köszönöm szépen a támogatást. Ígérték a gyermekétkeztetés terén az 
előterjesztést, nem jött be szeptemberre. A magáncsőd intézménye esetében Papcsák 
képviselő úrtól és a KDNP-től is rendelkezünk egy ígérettel, hogy a múlt hétre behozzák, nem 
történt meg. A fogyasztói csoportok működése terén kaptunk egy ígéretet, hogy kormányzati 
szintű szabályozás van - köszönöm, hogy erre válaszolt -, várjuk, hogy ez megtörténjen. Ez 
csak három olyan apróság volt, ami egyébként az elmúlt időszakban, mint a jogszabályalkotás 
terén meglévő lépés, és pontosan azért, mert érzékelem azt, hogy ehhez kötődően még az 
udvarias kritikám is karcolgatja a tűrőképességet, szeretném jelezni, hogy fogok 
kezdeményezéssel élni, úgy, ahogy azt korábban akár országgyűlési határozat vagy akár más 
formában megtettem. Ezek a kezdeményezések leginkább ennek a helyzetnek a feloldására 
irányulnak; nézek itt Spaller képviselő úrra is. Nagyon bízom abban, hogy amikor az ehhez 
kapcsolódó javaslatokat, például a civil társadalmi szervezeteket érintő támogatások ügyét 
kezeljük, akkor ebben lesz egy kedvezőbb reagálás, fogadtatás. A következő napokban ezt a 
kezdeményezést formálisan is meg fogom tenni, és lesz módja a bizottságnak, hogy erről 
majd állást foglaljon. 

Köszönöm szépen a türelmüket. Úgy gondolom, hogy ennyit illett az ügy kapcsán 
elmondani, és alelnök úrnak visszaadom a szót. 

 
ELNÖK: Én pedig az ülés vezetését önnek. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ahogy azt jeleztem, mint egy preventív módon is, alelnök úr kért még szót, neki adom 

meg, és meglátjuk, hogy utána a bizottság tagjai közül ki kíván még szólni. Az azt követő 
körben önöknek fogok reagálási lehetőséget adni, elsőként államtitkár úrnak, a civil oldalnak 
és a hatóságok képviselőinek.  

Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó.  
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót.  
Nézem az órámat, megpróbálom én is beszorítani a mondanivalómat öt percbe, habár 

eredetileg nem is kívántam öt percig beszélni, de megpróbálom ezt megtenni, mert 
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háromnegyedig van nagyjából időnk, és fontos, hogy az önök reflektálására is legyen 
lehetőség. 

Először is engedjék meg, hogy én is sok szeretettel köszöntsem önöket, és 
megköszönjem a minisztériumnak is a háttéranyagot, amelyet eljuttatott hozzánk, illetve azon 
társadalmi szervezetek, hatóságok, akik eljuttattak hozzánk a mai témánkkal kapcsolatban 
véleményt, azt is nagy tisztelettel köszönöm.  

A mai ülés elején valamikor elhangzott az a szó, hogy ez egy vitanap, erről én mást 
gondolok. A fogyasztóvédelmi bizottság rendszeresen foglalkozik azon témákkal, amelyek 
például a Nemzetgazdasági Minisztérium anyagában szerepelnek, ezért ez inkább egy 
konzultációs lehetőség, az önök véleményének a megismerése, ha lehet azt mondani, 
muníciógyűjtés az elkövetkezendő esztendő bizottsági munkájához, én inkább így tekintek 
erre a mai tanácskozásra. Ugyan van lehetőségük sok vagy több fogyasztóvédelmi bizottsági 
ülésen részt venni, de ez mégiscsak egy olyan alkalom, kicsit olyan, mintha egy pillanatra 
megállnánk, és megnézzük, hogy mi is történt az elmúlt egy esztendőben ezen a területen. Ezt 
nagyon hasznosnak tartom, éppen ezért köszönöm szépen azokat a véleményeket, amelyeket 
elmondtak, mert mindenképpen hasznosítani kell majd azokat a lehetőségeinkhez mérten. 

Nem szeretnék végigmenni a Nemzetgazdasági Minisztérium anyagán, amely felöli 
ezt a történetet, helyettes államtitkár úr is elmondta, megkaptuk ezt időben, mi végigolvastuk, 
ez többször szóba is került, ezért ezt részletesen nem szeretném kifejteni. Inkább néhány 
megjegyzést szeretnék tenni, kifejezetten jó szándékkal, és szerintem, ahogy most 
végighallgattam elnök úr hozzászólását, több dologban értünk egyet, mint ahogy azt ő 
gondolja, de nem mindenben, ezt is mindjárt hozzáteszem. Viszont az azért mégis fontos, 
hogy - egy-két kivételtől eltekintve - az elmúlt több mint két esztendő bizottsági munkájában 
sikerült azt elérni, és ez egy nagy eredmény - nem nekünk, mert a mi időnkbe akár ez belefért, 
de szerintem a fogyasztóvédelem területének nagy eredménye -, hogy a napi pártpolitikai 
csatákat kívül tudtuk hagyni, rekeszteni a bizottsági munka keretein, és inkább azokkal az 
ügyekkel tudtunk foglalkozni - egyet is értettünk a legtöbb dologban -, amelyek a 
fogyasztóvédelem területét érintik.  

Hogyha végiggondoljuk az elmúlt két esztendő munkáját, szerintem abban nincsen 
talán rá utaló jel sem arra, hogy különbség lenne abban, hogy mit tartunk a 
fogyasztóvédelemről, hogy mi is fontosnak tartjuk-e azt, hogy a fogyasztók, tehát a széles 
társadalom szemszögéből kell megítélni ezt a kérdést, hiszen az egész intézményrendszer, 
amelyet az állam tart fenn, illetve azok a civil szervezetek, amelyek itt működnek, ezért 
dolgoznak, és az államnak is ez a felelőssége; nehéz is lenne másképpen megítélni ezt a 
helyzetet. Természetesen vannak olyan konkrét ügyek, amikben meg kell találni a 
kompromisszumot, de ez nem azt jelenti, hogy nem a fogyasztók oldaláról néznénk a 
fogyasztóvédelem területét.  

Abban van véleménykülönbség talán, hogy megfelelő-e a kormányon belül a 
fogyasztóvédelem presztízse, mert ez egy ilyen kérdés volt, és ez ügyben a mai napon is, meg 
sokszor el szokott hangozni, hogy azért a fogyasztóvédelem területe meglehetősen sokrétű. 
Persze, azon is lehet vitatkozni, hogy az NGM-ben van-e a helye a fogyasztóvédelemnek, de 
mindannyian tudjuk, hogy nemcsak ott vannak fogyasztóvédelmi kérdések, hanem máshol is, 
a kormányon belül, illetve itt vannak azok a hatóságok, szervezetek, amelyek ezen a területen 
dolgoznak. Én inkább azt tartom fontosnak, és szerintem ez a fogyasztóvédelemnek és a 
fogyasztóknak is az érdeke, hogy a kormányon belüli, tehát a minisztériumon belüli területek, 
az államhoz tartozó szervezetek, hatóságok, illetve azok a szervezetek, amelyek a 
fogyasztóvédelem területén dolgoznak, ők milyen módon tudnak egymással kommunikálni, 
van-e köztük rendszeres kommunikáció, van-e rendszeres kapcsolat, illetve ezen rendszeres 
kapcsolatok alapján azok a közös nevezők, amelyek meglehetnek, azok a fogyasztók vagy a 
magyar polgárok széles körének a tudomására jutnak-e. Ha ebben előre tudunk lépni, akkor 
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egyből nem az lesz a fontos kérdés, hogy egy minisztériumon belül megfelelő presztízse van-
e ennek a területnek, vagy nem, az NGM egyébként se tudna minden ügyet megoldani ezen a 
területen.  

Azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőben, esztendőkben nagy változás történt 
például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a 
Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelemhez való hozzáállásában, hogy milyen módon, 
valóban hatóságként kívánnak-e fellépni és működni, vagy van annyi önmérséklet bennük, 
hogy amikor nem feltétlenül erre van szükség, akkor partnerként tekintik azokat a szereplőket, 
akik ezen a területen vannak - történetesen például a vállalkozásokat -, mert ennek a 
megfelelő arányú kezelése szerintem sokat segíthet, ugyanúgy, ahogy az elmúlt két 
esztendőben sokat is segített abban, hogy eredményesebb legyen a fogyasztóvédelem területe, 
hogy több ember legyen megfelelő információk birtokában, és meg tudja védeni magát ezen a 
területen. Tehát azt gondolom, hogy inkább ez a fontos, és ezt akár a bizottság is tudja 
segíteni, vagy akár kérni is, még lehet, hogy eszközt is tud ehhez, ha más nem, akkor ilyen 
tanácskozások formájában tenni, hogy közösen is fel tudjanak lépni néhány ügyben. 

És még egyet mondanék - bár megígértem, hogy nagyon rövid leszek, és egy perccel 
már így is túlhaladtam a magam számára felállított korlátot -, ez az elmúlt két esztendő 
munkájának a társadalmi hasznossága, amelyben kétségtelenül van véleménykülönbség 
köztünk, de szerintem az elkövetkezendő időszakban - és ezeket segítik egyébként az ilyen 
alkalmak is - azért azokat a kérdéseket mindenképpen fel kell tenni, hogy ne menjünk a 
legmélyére annak, hogy mi is volt, de, mondjuk az elmúlt két esztendő legfontosabb 
fogyasztóvédelmi problémája, amelyet meg kellett oldanunk, hogy több ember tartja-e 
fontosnak a fogyasztóvédelem területét, vagy hogy több ember tartja-e fontosnak, mint két 
esztendővel ezelőtt. Hogyha több ember hajlandó energiát fektetni abba, hogy információhoz 
jusson, hogy tudatosabb fogyasztóvá váljon, hogy ez ügyben több lehetőségük van-e, vagy 
nincs - és most az újságok ügyére, vagy a napilapok ügyére nem térek ki -, és nem megbántva 
senkit, mert minden terület fontos, de szerintem az egyik legnagyobb problémája 
Magyarországnak az elmúlt esztendőben a pénzügyi fogyasztóvédelem területén volt, hogy 
ezen területen előrébb tudtunk-e lépni. 

Ha ezeket a kérdéseket föltesszük, akkor azt gondolom, hogy társadalmi hasznosság 
tekintetében sincs szégyellnivalónk az elmúlt két esztendőben. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy lezárjam a hozzászólásomat több területen is, hogy nincs restanciánk - hogy 
így fogalmazzak - több területen, akár a civil szervezetekkel kapcsolatban, akár a 
fogyasztóvédelem más területével kapcsolatban. Az is teljesen természetes, hogy ha arra 
hivatkozunk, hogy milyen nehéz gazdasági körülmények között kell végeznünk a munkánkat, 
akkor inspirálni is kellene ennek az ügyben, hogy az emberek is nehéz gazdasági helyzetben 
vannak, tehát még inkább nagyobb szükségük van a segítségre.  

De én azt gondolom, hogy ha ez ügyben nem is tökéletes minden, ha nem is tudtunk 
elérni minden célt úgy, ahogy szerettünk volna, de a lehetősége megvan annak, hogy 
sikeresek legyünk ezen a területen. Csak mindenkit megnyugtatok, olyan, hogy nincs 
probléma a fogyasztóvédelem területén, és úgy fogunk majd itt ülni, hogy mindent 
megoldottunk, valaki adjon már valami munkát, nem vagyok jövőbe látó, de ez az időszak az 
elkövetkezendő néhány esztendőben valószínűleg nem fog bekövetkezni. De ha képesek 
leszünk egy asztalhoz ülni akár a bizottsági ülés keretében, akár más fórumokon, erről 
beszélni, javaslatokat tenni, egyetérteni és közösen fellépni, akkor azt gondolom, hogy ezeket 
a problémáinkat, ha nem is maradéktalanul, de meg tudjuk oldani. 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy látom, hogy a 

reagálások lehetősége következik. Úgy kezdenénk, hogy államtitkár úr, és utána jelentkezés 
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útján, ha kíván valaki szólni, annak megadom a szót. Én láttam, úgy éreztem, hogy 
Baranovszky úrék biztos fognak szólni, de meglátjuk, hogy ki mindenki. Államtitkár úr, 
parancsoljon, öné a szó. (Boldog István, dr. Horváth Zsolt távoznak az ülésről.) 

Dr. Lenner Áron Márk reflexiója 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat. Tényleg csak egy pár 
szóban szeretnék reflektálni az itt elhangzottakra. 

A kormányzat viszonylag nehéz feladat előtt áll, amikor a fogyasztóvédelem elvi 
rendszerét kell definiálni, hogy igazából most kinek a pártján is állunk mi. Azt hiszem, hogy 
igazából nem lenne szerencsés egyik irányba se, hogyha eltolódna az extrémitásig ez. Tehát a 
fogyasztóvédelemnek pontosan fogyasztóbarátnak kell lenni per definitum, de ennek ellenére 
vállalkozóbarátnak is kell lenni. Ezt az ellentmondást hivatott feloldani a fogyasztóvédelem 
rendszere, élén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, amilyen eszközöket az utóbbi 
időben alkalmaznak.  

Tény, hogy vállalkozóbarátnak nevezhető az, hogy nem egyből a vállalkozások 
ellehetetlenüléséhez vezető büntetéseket alkalmaznak, hanem a figyelmeztetés és kötelezés 
eszközével élnek. Viszont másik oldalról az új eszköztárban a közérdekű keresetek pedig 
hangsúlyozottan a fogyasztók érdekeit képviselhetik, azt, hogy ha akár egy fogyasztóvédelmi 
civil szervezet is ilyet indít, utána közvetlenül végrehajtható az ez ügyben született ítélet, ami 
fogyasztók széles tömegei számára könnyítheti meg az érdekérvényesítést. 

A felvetett konkrét kérdésekkel kapcsolatban itt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
hatáskörébe a fogyasztói csoportok szabályozása tartozik. Igen, valóban az ősz folyamán 
dedikáltan beszélgettünk erről egy napirendi pont során. Elkezdtük a munkát a szabályozás 
megalkotására, és javasoltuk is, hogy a kormány jogalkotási tervébe márciusi ütemezéssel ez 
kerüljön be, és mindenféleképpen tudjunk egy megnyugtató, végleges megoldást találni a 
moratórium helyett erre a kérdéskörre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás akár a civilek részéről? (Jelentkezésre:) Ha 

most megengedi a PSZÁF, akkor először a civil oldalnak adnék szót, és utána önöknek, 
főigazgató úr. Tessék parancsolni! 

Dr. Baranovszky György reflexiója 

DR. BARANOVSZKY GYÖRGY ügyvezető elnök (Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége): Köszönöm szépen. Itt a kollegákkal beszélgettünk arról, hogy én 
beszélek helyettük is. Jó? 

Az nem hangzott el idáig, és azt gondolom, nagyon nagy köszönet egyébként az 
Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának, hogy tehát az, amit tett az elmúlt két évben, 
csillagos ötös, hiszen soha nem volt még ilyen szinten a fogyasztóvédelem Magyarországon. 
Csak azt ne felejtse el senki, hogy mindenkinek, amikor innen feláll, akkor szembe kell nézni 
magával a tükörben. Nekem a kisfiamnak, aki 5 és fél éves, el kell tudni mondani 5 év múlva 
vagy 10 év múlva, hogy én mit tettem a fogyasztóvédelemért.  

Akkor, amikor értékelünk, el kell mondani azt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
csillagos ötöst kapott. De rendszer szempontjából pontosan az, amit az elnök úr is felvetett, 
valamint az alelnök úr is felvetett, egy nagyon jó kérdés. Vállalkozásbarát fogyasztóvédelem 
és fogyasztóvédelem nem nagyon működik. Az Európai Unióban a fogyasztóvédelemnél úgy 
fogalmaznak, hogy fogyasztóvédelem nincs vállalkozás nélkül. Ez nem ugyanaz. Viszont 
különbséget kell tenni.  
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Ameddig az elnök úr azt nem mondja, hogy álljak le, addig én beszélni fogok. Látom, 
hogy nem tetszik néhány embernek, amit mondok, de ne felejtsük el, hogy mögöttünk a 
fogyasztók vannak. 

Tehát amikor itt az van, hogy a pingpongasztal egyik oldalán ki van, a vállalkozók, 
illetőleg fogyasztók, akkor a fogyasztók védelme nincs olyan prioritásban. Nem tudunk 
közérdekű kereseteket indítani annyit civil szervezetek. A békéltető testületek nagyon nagy 
szerepet értek el. Nehogy valaki megsértődjön, és most nekem levegye a fejemről a kalapot, 
én csak pozitívakról beszéltem. Nincs rajtam kalap meg sapka se, de a negatív dolgot el kell 
mondani, mert akkor nem leszünk felelős fogyasztók, és nem leszünk felelős fogyasztóvédők. 
Ez a negatív dolog az, és ennek a jegyzőkönyvben benne kellett lenni, hogy úgy gondolom, a 
fogyasztóvédelmi civil szervezetek sajnos mennek a lejtőn lefelé. Ebben kérjük a 
Fogyasztóvédelmi bizottságtól a segítséget. Az, hogy ez milyen módon történik meg, a 
kormány, a minisztériumok és a parlament dolga. De még egyszer, hogy így zárjam a 
mondandómat, és azért, ha majd 20 év múlva visszanézik valakik, nagyon sokat tett előre 
egyébként a kormány, de azon belül csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, ez nagyon fontos. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm. Még egy reagálást láttam, Kolozsi Sándor úr, a PSZÁF 

részéről. Önnek adom meg a szót, ügyvezető igazgató úr. 

Dr. Kolozsi Sándor reflexiói 

DR. KOLOZSI SÁNDOR ügyvezető igazgató (Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy a felügyelet 
abban a helyzetben van, hogy a korábbi és évtizedes prudenciális feladatkörrel 2010. január 1-
jével kiegészült a fogyasztóvédelmi szerepkör, és azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek 
alatt ez a fogyasztóvédelmi szerepkör egyre erősebb feladata a felügyeletnek. Azt 
mondhatjuk, hogy ma két fontos feladata van a felügyeletnek a prudenciális felügyelés 
mellett: ezzel egy rangon a fogyasztóvédelmi felügyelés megvalósítása, és a kéttípusú 
felügyeleti munka közötti szinergiák kiaknázása és kihasználása. 

A felügyelet a gyakorlatában minden szempontból érvényesíteni kívánja és érvényesíti 
az arányosság és a fokozatosság elvét. Ez annyit jelent, hogy van egy közzétett szankcionálási 
politikája, amelyből megismerhetik az ellenőrzésben érintettek azt, hogy a felügyelet milyen 
módon közelíti meg és értékeli azokat a tényhelyzeteket, amelyekkel az ellenőrzései során 
találkozik. Azt gondolom, hogy ebben a szankcionálási rendszerben érvényesülnie kell adott 
esetben a nulla tolerancia elvének is, és éppen úgy azokban az esetekben, amikor a jogszabály 
nem kellően pontos, nem világos tartalmú, akkor meg kell találni azokat az eszközöket, 
amelyek ösztönző módon képesek elérni az önkéntes jogkövetés célját. Tehát ez a skála ilyen 
széles, és mindig az adott helyzettől függ az eszközök igénybevétele és alkalmazása. 

Amit szeretnék mondani alelnök úr szavaihoz, hogy magam sem hiszem azt, hogy 
bármikor a pénzügyi fogyasztóvédelem területén azt mondhatnánk hátradőlve, hogy minden 
problémát megoldottunk volna, és igenis ez egy learning by doing rendszerű működés, és 
ebben mindent meg kell tenni azért, hogy a fogyasztók ügyét előre tudjuk mozdítani. 

Ami fontos még, amit szeretnék kiemelni, hogy a felügyelet kész arra, hogy a civil és a 
hatósági együttműködésben rejlő erőket kihasználja. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi 
tanácsadó irodahálózat az a fajta történet, ahol ez a kettős erő együttesen használódik fel, és 
az a bizalom, amely a felügyelet iránt él, ötvöződik a civilek iránti bizalommal, és így 
koncentrálódik, így alakul ki az a fajta környezet, amelyben az ügyfél, nem eltévedve abban a 
kérdésben, hogy kitől kap információt, igenis civil tanácsadásban tud részesülni. A felügyelet 
e mögé a rendszer mögé egy dolgot tesz be, a minőségbiztosítást. Úgy látjuk, hogy 
minőségbiztosítás nélkül ez a fajta rendszer, amelyet a felügyelet működtet közbeszerzés 
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keretében, törvény felhatalmazása alapján, nem működhet minőségbiztosítás nélkül, hogy 
azok a tanácsok, amelyeket az ügyfelek kapnak, kellően pontosan és precízen tudjanak 
elhangzani, és a kellő orientációt adják meg az ügyfelek számára. 

A felügyelet kész arra, hogy a bizottsággal a továbbiakban is együttműködjön. Nagyon 
örülünk a bizottsággal való együttműködésnek és a társhatóságokkal való együttműködésnek 
is, ez napi szinten valósul meg a felügyelet életében, és a továbbiakban is állunk a bizottság, 
elnök úr, alelnök úr rendelkezésére. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Hölgyeim és Uraim! Még egy rövid megszólalás, tessék parancsolni! 

Csákiné dr. Gyuris Krisztina reflexiói 

CSÁKINÉ DR. GYURIS KRISZTINA főigazgató-helyettes (Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság): Elnézést kérek, én az előbb jelentkeztem, de ezek szerint nem 
emeltem elég magasra a kezem. 

Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondani szeretnék, mindenekelőtt azt szeretném 
előrebocsátani, hogy a szolgáltató hatóság a vállalkozásokat partnerként kezeli, az nem 
minden esetben él, mert a súlyos jogsértések esetén a hatóság ugyanolyan szigorúan lép fel. 
Mi figyelemmel kísérjük az eredményeket, és ebből azt a következtetést vontuk le a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján, hogy a hatóságnak ez a politikája eredményre vezetett, 
mert a kifogásolási arány visszaesett, úgyhogy mégiscsak jó, hogy ezt a gyakorlatot követjük.  

Kérdésként merült fel, hogy mit várnak a hazai fogyasztók a fogyasztóvédelemtől, 
vizsgálta-e ezt bárki. Az elmúlt év során fogyasztói konzultációt hirdettünk meg, melynek 
éppen az volt a célja, hogy felmérjük, a fogyasztók mit várnak tőlünk, és rengeteg 
kezdeményezés épp ennek kapcsán jött létre. 

A civil szervezetekkel való együttműködés folyamatos, ezt nagyon fontos dolognak 
tartjuk, és igyekszünk a meglévő keretek közé illeszteni ezt az együttműködési 
megállapodások tekintetében. Épp most van folyamatban az egyik civil szervezettel az 
együttműködési megállapodás aláírása, akivel már szintén régóta együttműködünk. 

Elhangzott itt egy olyan felvetés, hogy nagyon fontos az - és ezzel egyetértek 
maximálisan -, hogy a fogyasztókhoz a megfelelő információk eljussanak. Már szó volt róla, 
hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság részéről bevezetésre került az Okoskosár, vagy például a 
Fogyasztóvédelmi tükör, de sorolhatnám a honlapot, az elektronikus ügyfélszolgálatot, a 
hatósági tanácsadó irodák minden megyében a hétvégén és idegen nyelven is a fogyasztók és 
a vállalkozások rendelkezésére állnak, említhetem a hatóság épületében saját, személyes 
ügyfélszolgálat létrehozását, vagy bármilyen rendezvényen a fogyasztóvédelmi standokat, a 
különböző kiadványokat, hírleveleket. 

Elhangzott egy hozzászólás keretében az is, hogy a közszolgálati médiában miért nem 
lehet megfelelő eszközöket találni. Itt szeretném elmondani azt, bár lehet, hogy vannak önök 
közt már olyanok, akik ezt tudják, hogy a hatóságnak nincsen semmiféle forrása arra, hogy 
egy televíziós műsorba becsatlakozzon, de úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül a nevelési 
célzatú műsor a fontos, mert az a tapasztalat, hogy amikor nevelési célzatú műsorban 
találkoznak a kérdéssel, sokkal kevésbé fogékonyak az információkra, mint hogyha ez 
játékos, szórakoztató formában történik. Ezért az egyik népszerű televíziós vetélkedő műsor 
szervezőit kerestük meg, és mostantól a műsorban folyamatosan hallhatók - nem minden nap, 
de rendszeresen - fogyasztóvédelmi kérdések, melyeket eljuttatunk hozzájuk, és ezek között 
olyan kérdés is megtalálható, mely konkrétan például a békéltető testületekre irányítja a 
figyelmet, de természetesen a kérdések többsége a fogyasztói jogokat igyekszik tisztába tenni 
a nézők előtt. Köszönöm szépen. 

 



 28 

ELNÖK: Köszönöm szépen főigazgató-helyettes asszonynak, hogy megosztotta a 
véleményét velünk. Van-e még valaki, akit esetleg nem vettem észre. (Nincs jelentkező.)  

Ha nincsen, akkor nagy tisztelettel megköszönöm államtitkár úrnak és a kollégáknak, 
hogy segítették ezt, a fogyasztóvédelem szempontjából fontos kérdést feldolgozni a bizottsági 
ülésen. Önök is érzékelhették, és ilyen értelemben szeretném visszacsatolni, hogy a bizottság 
eddigi működése során mindig arra törekedett, hogy ezeket a kérdéseket érdemben, szakmai 
megközelítéssel képes legyen feldolgozni, megbeszélni, és abban javaslatokat tenni. 
Köszönöm, hogy ebben önök partnerek. 

A bizottság ezt a napirendet lezárja. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendjéhez kapcsolódóan azt a jelzést kell megtennem, hogy úgy, 
ahogy szoktunk, hétfőn délelőtt bizottsági ülés keretében találkozunk. 

Hölgyeim és Uraim! A Fogyasztóvédelmi bizottság ülésének ezennel vége van. 
Köszönöm, hogy részt vettek a munkában. Jó munkát kívánok mindenkinek a nap további 
részében. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc) 
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika és Földi Erika  


