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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke 
 Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 Boldog István (Fidesz) 
 Fejér Andor (Fidesz) 
 Földesi Gyula (Fidesz) 
 Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
 Mágori Józsefné (Fidesz) 
 Örvendi László (Fidesz) 
 Spaller Endre (KDNP) 
 Varga Gábor (Fidesz) 
 Tóth Csaba (MSZP) 
 Balla Gergő (Jobbik) 
 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
 

 

Meghívottak  
 
Dr. Hermann Nóra jogi ügyintéző (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Dr. Udvardi Anita irodavezető-helyettes (Gazdasági Versenyhivatal) 
Dr. Puskás Attila szabályozási szakértő (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Széplak Ferenc elnök (Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület) 
Dr. Kóródi Dávid szakértő (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos 
Szövetsége) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjait, a bizottsági 
ülésen megjelent szakértőinket és a kormányzati szervek képviselőit. Ez a záró bizottsági 
ülésünk, de miután a Házszabálynak megfelelő módon történik, ezért az első döntés a 
megszokott a határozatképesség megállapítása. A bizottság határozatképes, a kormánypárti és 
az ellenzéki oldalon a képviselők kellő számba részt vesznek, lehetővé teszik, hogy mai 
bizottsági munkánkat elvégezzük. 

Két napirendi pontra tettünk előzetesen javaslatot nem túl bonyolult feladatot magunk 
elé tűzve. Az első napirendi pont keretében a bizottság 2012. évi őszi ülésszakba végzett 
munkájának értékelése, rövid áttekintés, majd az ahhoz kapcsolódó megjegyzések 
történnének, a második napirendi pont pedig az Egyebek. Amennyiben a bizottság úgy látja, 
hogy ez a két napirendi pont ma lehetőséget teremt, hogy érdemi munkánkat elvégezzük 
kérem, szavazzanak! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A Fogyasztóvédelmi bizottság 2012. évi őszi ülésszakban végzett munkájának 
értékelése 

Ennek jegyében az első napirendi pont keretében, amely az őszi időszak munkájára 
vonatkozik, szeretnék néhány megjegyzést tenni, és megadni a lehetőséget arra, hogy a 
frakciók képviselői ezt kiegészítve, megjegyzéseikkel bővítve véleményezzék az 
elhangzottakat. 

Szeretném jelezni, hogy a bizottságunk a ciklus kezdete óta a mai üléssel egyetemben 
102 ülést tartott, ebből 2012-ben 40 ülést. Ezzel a bizottsági listán nagyon előkelő helyen 
vagyunk, gyakorlatilag a szinte folyamatosan ülésező főbizottságok után a szakbizottságként a 
fogyasztóvédelmi bizottság ülésezett a legtöbbet, mint parlamenti bizottság, időtartamban is 
és ülésszámban is. Egyébként csak az együtt töltött idő szépségét akarnám jelezni: ez 
115 óra 17 perc. Ha ezt így összevetem, akkor 5 teljes napot töltöttünk együtt az elmúlt 
időszakban, ez minden szempontból felejthetetlen volt. (Derültség.) Ez 2012-ben 2 perc híján 
46 óra, ez önmagában is példamutató együttlét. 

Szeretném jelezni, hogy a plenáris ülés előkészítésével kapcsolatban 
12 törvényjavaslatot vitattunk meg, váltakozó szakmai és érzelmi háttérrel. Ebből csak hármat 
szeretnék kiemelni, merthogy három olyan volt, amelyek egyébként amúgy is a bizottság 
sokrétű munkáját jellemezték. Ezek a postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat, a MÁV 
Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű–felelősségbiztosítási szerződése 
alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló törvényjavaslat. 
Ez a bizottság saját kezdeményezése volt, és mi vittük végig a parlamentben a prímet, ezért 
köszönet a bizottság minden tagjának. Mondhatnám azt, hogy ez a javaslat így, ilyen módon 
nem született volna meg, ha a bizottság nem ilyen szívós és kitartó ebben az ügyben. Említést 
érdemel továbbá a pénzügyi jogok biztosával összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat is. Tárgyalta a bizottság azt a törvényjavaslatot, amelyet a köztársasági 
elnök úr küldött vissza, ez a közszolgáltatást érintő részben a hulladékról szóló 
törvényjavaslat megtárgyalása, és ez a feladataink között szerepelt.  

Több képviselői önálló indítványt tárgyaltunk, ezek között voltak olyanok, amelyek 
vissza-visszatérő jelleggel megjelentek a bizottság napirendjében. Kettőt emelnék ki közülük: 
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
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XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, a másik pedig az általunk oly kedvelt 
autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról szóló országgyűlési határozati javaslat.  

Jelentéseket is tárgyaltunk. A bizottság abban segítette a parlament munkáját, hogy 
nem szelektálva, minden olyan érdemi jelentést, amely egyébként a bizottság téma- és 
hatáskörébe illeszkedett, külön kérés nélkül felvettük a napirendbe, és megtárgyaltuk. Ilyen 
volt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
tevékenységéről szóló jelentés, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves 
tevékenységéről, valamint a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a 
versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés. Ezt eldaráltam gyorsan. Ez 
három olyan nagy kormányzati szervezethez kapcsolódó átfogó jelentés volt, amelyek 
egyébként alkalmat teremtettek arra, hogy a fogyasztóvédelem területén hatáskörrel 
rendelkező szervezetek tevékenységét, témalistáját ilyen értelemben is megnézzük.  

Mindig egy sajátos színfoltja volt a bizottságnak, és ebben egyéni képviselői 
kezdeményezések is formálták a bizottság munkájának ezt a részét, ez a fogyasztók széles 
körét érintő témakörök megtárgyalása, és az ezekkel összefüggésben kialakított álláspontok és 
javaslatok. Nagyon hosszú listánk van ebben az évben is erről, csak párat említenék, azért, 
hogy a sokrétűséget közösen fel tudjuk idézni: fogyasztói csoportok működésével kapcsolatos 
jogszabályi kérdések, postai készpénzátutalás megbízás útján, a sárgacsekkel történő 
kiegészítéssel kapcsolatos problémák megvitatása, az autósiskolák legutóbb tárgyalt 
szolgáltatása a fogyasztóvédelmi kérdések szempontjából. 

Két tanácskozást tartottunk. A tanácskozások részeként mindig közös feladatvállalás 
történik a bizottsági vezetésen belül, tehát az elnök mellett az alelnök urak is vállalnak ebben 
feladatot. Ilyen két nagy tanácskozásunk volt, és ezt a szakma és a civil szakma is 
visszaigazolta, fontosnak tartotta, hogy ezeket napirendre tűztük. Az egyik az alternatív 
hitelrendezés, a békéltető testületek működésének tapasztalatai és aktuális kérdései. Ehhez 
kötődően egyébként ősszel külön is tárgyaltuk a pénzügyi békéltető testületek munkáját, a 
másik pedig egy nagy téma feldolgozása, Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi 
politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv időarányos teljesítése. Ez 
alkalmat teremtett arra, hogy egyébként a fogyasztóvédelmi civil szervezetek is véleményt 
nyilvánítsanak, és látható legyen, hogy a bizottság nemcsak ebben a keretben, hanem egy 
tágabb keretben is tudja értelmezni a saját feladatkörét.  

Három olyan állásfoglalást szeretnék még a végén jelezni, amelyek egyébként jól 
jellemezték a bizottságban zajló szakmai orientációt. Az első a békéltető testületekről szóló 
tájékoztatónk, amely egy állásfoglalás volt. A második tájékoztatónk a PSZÁF és a pénzügyi 
békéltető testületek a pénzügyi fogyasztóvédelem területén végzett tevékenységére 
vonatkozott, a harmadik pedig az autósiskolák által nyújtott szolgáltatások fogyasztóvédelmi 
kérdései, még bizottsági keretben. 

Tisztelt Bizottság! Ez a rövid áttekintés lehetőséget teremt arra, hogy ismét egy 
ülésszak végén megállapítsuk, hogy a bizottság változatlan erővel képviseli a 
fogyasztóvédelem terén azokat az ügyeket és azok megoldását, amelyek a fogyasztók széles 
körét érintik, és maradéktalanul eleget tesz a parlamenti feladatkörből adódó elvárásoknak is. 
Minden törvényt megtárgyalunk, önálló kezdeményezéseink is vannak, és úgy gondolom, 
ezeken belül, amennyire lehetséges, mindig a szakmai megközelítés van a középpontban, ez a 
bizottság munkájának rendező elvei közé tartozik.  

Egy megjegyzésem van még, és azt követően az ehhez kapcsolódó megjegyzések 
erejéig adom meg a lehetőséget a bizottság tagjainak. Ez a bizottság munkájának egy 
tényszerű áttekintése volt, szándékoltan így alakítottam, kevésbé annak a szándékával, hogy 
azokat a pontokat jelezzem, ahol esetleg a nézetkülönbség tetten érhető, inkább afelé 
kívántam jelzést tenni, hogy azokat vegyük elő, ahol a szakmai megközelítésben való 
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nézetazonosság megjelenik. Ezt a megközelítést lehetőség szerint a továbbiakban is szeretném 
tartani, túl azon, hogy vannak szakmai vitáink, de ezek nyilvánvalóan egy bizonyos fokig a 
parlamenti munka sava-borsát is adják, hogy időnként szakmai nézetkülönbségek vannak. 

Utolsó utáni megjegyzés. Az Egyebek között amúgy is szeretnék a bizottság tagjainak 
köszönetet mondani, de itt a szakmai zárásnál jelzem, ahogyan formálódik a jövő évi 
feladattervünk, ma csak azt tudom ígérni, hogy a józan realitásokat figyelembe véve, de nem 
lesz kevésbé zsúfolt vagy kevés vállalással megtett a jövő évünk is. Már most látom, hogy 
számtalan olyan szakmai ügy van, amelyek továbbvitelét a bizottság már eldöntötte, és a 
feladattervünkben vannak olyan ügyek, amelyeket, már korábban jeleztük, hogy meg akarjuk 
tárgyalni. Csak azt tudom ígérni, hogy ez a statisztika 2013 első ülésszakában sem fog 
romlani, sőt, amennyiben van erőnk és figyelmünk, javulni fog. 

Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, a bizottságban dolgozó frakcióknak, a 
bizottságban dolgozó frakciókat képviselő kollégáknak külön is. Úgy gondolom, szakmailag 
egy jó félévet zárt a bizottság. Köszönöm, hogy meghallgattak, és megadom a lehetőséget 
arra, hogy az alelnök úr és a frakciók képviselői a maguk véleményével szabadon formálják 
az évzárást. Nem kell döntést hoznunk, ez egy áttekintése és felidézése volt az elmúlt 
félévünknek. 

(Jelzésre:) Megadom a szót Zsigó Róbert alelnök úrnak. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogom húzni az időt. Az 

év végéhez közeledve én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, de előtte egy 
megjegyzésem van. 

Még jó, hogy a családom nem olvas ilyen bizottsági jegyzőkönyveket, mert elkezdene 
versenyezni ezzel a 115 óra 17 perccel, és nem sok esélyük lenne ebben a versengésben 
nyerni, de szerintem ez mindannyiunkra vonatkozik.  Csak azért kértem szót, hogy jómagam 
is a bizottság tagjainak, a bizottság titkárságának és mindenkinek, aki eljött hozzánk idén, 
akár szakértőként, akár előterjesztőként segíteni a munkánkat, szeretnék köszönetet mondani, 
mert azok a döntések, amelyeket meghoztunk, mégiscsak úgy lettek, úgy alakultak szerintem 
jó döntésekké, hogy sokan segítettek benne, úgyhogy mindannyiuknak köszönöm az idén 
kapott segítséget, illetve az elvégzett munkát. Szerencsére én is úgy érzem, hogy inkább 
szakmai, mint politikai ügyekkel foglalkoztunk, amennyire ez egy parlamenti politikai 
testülettől elvárható, úgyhogy én mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt, és sok sikerben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e más megszólalási igény az elhangzottakhoz 

kötődően? (Nincs jelzés.) Ebben a keretben nincsen, de többen jelezték, hogy az Egyebekben 
szólni kívánnak. Tehát úgy veszem, hogy a bizottság meghallgatta, tudomásul vette az évzáró 
értékelést az alelnök úr megjegyzésével egyetemben, így ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalását lezárom. 

Egyebek 
Az Egyebek napirendi pont keretében ennél kicsit egyszerűbb és talán emberileg még 

nagyobb, kézzel fogható visszajelzést adó napirendi pontba fogunk, ez a rendszeres 
évzáráshoz kapcsolódó pár gondolat helye. 

Tisztelt Bizottság! Az Egyebek napirendi pont keretében szeretném megköszönni a 
bizottság tagjainak ebben a fél évben nyújtott munkáját. Bizottsági elnökként abban a 
helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, a bizottság egy olyan fél évet hagyott ismételten 
maga mögött, ahol a munkánk vezérlő elve a szakmai megközelítés volt, függetlenül attól, 
hogy néha vitáink voltak, de a bizottság nagyon precízen végig tudta vinni, hogy ez a szakmai 
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megközelítés a bizottság munkájában tetten érhető volt. Ennek jegyében szeretném 
visszaigazolni a bizottság tagjai felé, hogy ebben az évben is megérkezett a Mikulás, a Télapó 
vagy a Jézuska, ez választható lehetőség, ezért, ha megengedik a bizottság tagjai, a régi 
hagyományokat nem felrúgva, szeretnék mindenkinek egy kis 2013. évi naptárral, némi 
szaloncukorral, bejglivel kedveskedni.  

A bizottság abban is szeretne jó példával elöl járni, bár volt egy olyan érzés, hogy 
hátha az elnök elfeledkezett erről, de nem, nem  feledkezett el, vannak a bizottságot 
segítőkollégák is, akik a kormánypárti és az ellenzéki oldalon támogatják a bizottság 
munkáját. Szeretnék számukra is egy-egy naptárat átnyújtani, hátha a presztízsük a 
frakciójukban lényegesen még magasabb lesz ezáltal, hiszen nem mindenkinek adatik meg, 
hogy ilyen kis füzete legyen, ezért szeretném nekik a naptárt átadni, és köszönöm szépen az 
éves munkát. (A jelenlévők felállva, egymáshoz lépve kellemes ünnepeket kívánnak 
egymásnak. – Hangosítás nélküli hozzászólások. – Z. Kárpát Dániel elmondja, hogy a 
jövőben a Költségvetési bizottságban folytatja munkáját, és megköszöni a bizottság tagjainak, 
hogy eddigi munkájában kölcsönösen segítették egymást. – Szabó Zsolt a saját és 
frakciótársai nevében megköszöni a bizottság munkáját, és reméli, hogy munkájuk a jövőben 
is eredményes lesz. – Simon Gábor elnök békés ünnepeket kívánva berekeszti az ülést.)  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc) 
 
 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

 
 

 
 

 


