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Napirendi javaslat  

 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 

módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 

rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6320. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6467. szám)  

(Általános vita)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István  (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Ficsor Ádám (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Font Sándor (Fidesz) megérkezéséig Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Ángyán József (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)   
Tiffán Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP) 
Harangozó Tamás (MSZP) megérkezéséig Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Dávidné Hídvégi Julianna kormány-főtanácsadó (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
bizottsági tagok! Tisztelt Kollégák, Vendégek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 
Mezőgazdasági bizottság megkezdi az ülését. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. 
Font Sándor elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudja vezetni az ülést, ezért engem kért 
meg, hogy az ülést levezessem. Szeretném kérni, hogy a meghívót vegyék elő tisztelt 
képviselőtársaim. A meghívóban négy napirendipont-javaslat van. Meg szeretném kérdezni, 
hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény vagy észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről! Aki egyetért vele, kérem, igennel szavazzon. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottságra tartozó 
módosító javaslatokról való szavazás. A Belügyminisztérium részéről köszöntöm dr. Eiselt 
György főosztályvezető urat, dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat, dr. Ligeti Miklós 
főosztályvezető-helyettes urat, dr. Bodnár Bence szakértő urat és Vass Gyula ezredes urat - 
gondolom, akik nem az asztal végén, azok oldalt vannak valahol.  

Rátérünk az első módosító javaslatra, amely a 34/1. indítvány, a honvédelmi bizottság 
módosító javaslata. Meg szeretném kérdezni a kormányt, hogy támogatja-e a 34/1. 
módosítást.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Igen, tisztelt elnök úr, támogatja a 

kormány, de egy kiegészítést hadd tegyek hozzá! Harsányi Zsolt vagyok a 
Belügyminisztérium főosztályvezetője. Eiselt főosztályvezető úr egy másik bizottsági ülésen 
van. (Nem működik a hangosító berendezés. - Közbeszólások: Nem hallani! Hangosabban!)  

 
ELNÖK: Maximálisan beérjük Harsányi főosztályvezető úrral, eleget tesz a mi 

igényünknek. A kormány tehát támogatja a javaslatot. Meg szeretném kérdezni, hogy a 
bizottság támogatja-e a módosítást. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tartózkodás 
van-e? (Szavazás.) Van-e ellenszavazat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslatot.  

A következő a 38/1., amely összefügg a 38/4. javaslattal, ez Bíró Márk képviselő úr 
javaslata. Meg szeretném kérdezni a Belügyminisztérium képviselőit, hogy mi az 
álláspontjuk.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk a módosításról! Aki egyetért vele, kérem, igennel 
szavazzon. (Szavazás.) Tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta a bizottság 
a javaslatot. Köszönöm szépen.  

A következő a 38/2. javaslat, Magyar Zoltán… (Varga Géza: Elnök úr, ügyrendi!) 
Igen, parancsoljon! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Magyar Zoltán mind a két kapcsolódó módosító javaslatát 

visszavonta.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor erről nem szükséges szavazni.  
Akkor rátérünk a 44/7. javaslatra, amely dr. Harangozó Tamás képviselő úr módosító 

javaslata. Megkérdezem a kormány képviselőjét.  
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): A 44/7. javaslatot nem támogatja az 

előterjesztő.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, 

észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk! Meg szeretném 
kérdezni a bizottságot, hogy a 44/7. módosítást támogatja-e. (Szavazás.) 3 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) A többi képviselő. Egyharmadot 
sem kapott a módosítás.  

A következő a 47/1. javaslat, szintén a honvédelmi bizottság módosító javaslata, 
amely összefügg a keretben jelzett egyéb pontokkal, tehát a 44/1., a 44/2., a 44/3., a 44/4., 
44/5., 44/6., 44/8., 46/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., valamint a 48/1. módosító javaslattal. 
Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztő támogatja-e a módosítást.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Igen, az előterjesztő támogatja. Kérdés, észrevétel van-e ezzel 

kapcsolatosan? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelzést. Szavazzunk a módosító javaslatról! 
Aki egyetért vele, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Itt gyakorlatilag a végére is értünk a minket érintő módosító javaslatoknak. Az 
előterjesztő részéről megjelent uraknak köszönöm szépen az együttműködést, és további jó 
munkát kívánok! 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló T/6320. 
számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a 2. napirendi pontra: a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 
módosításáról szóló törvény módosításáról van szó. Itt minket igazából csak egy módosító 
javaslat érintett, ez pedig Sáringer-Kenyeres Tamás képviselőtársunk módosító javaslata, ha 
minden igaz. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Dávidné Hídvégi Julianna kormány-főtanácsadó 
asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről! Szeretném megkérdezni, 
hogy a módosító javaslatot támogatják-e 
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DR. DÁVIDNÉ HÍDVÉGI JULIANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatják, köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e a módosító 

javaslattal kapcsolatosan? (Senki nem jelentkezik.) Mivel nincs, szavazunk a módosításról. 
Aki egyetért vele, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) Tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta a módosítást a bizottság. 

Köszönöm szépen a kormány-főtanácsadó asszonynak a részvételt. Ezzel a napirendi 
pontunkkal is végeztünk.  

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

Most következik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a megállapítása. Nagy szeretettel 
köszöntöm Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár urat, valamint Mozolai Mónika osztályvezető 
asszonyt és Gyebrószki Petra Tünde referens asszonyt. Meg szeretném kérdezni az 
előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot. Helyettes államtitkár úr, 
parancsoljon! 

 

Zsarnóci Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm. 
Üdvözlök mindenkit! Néhány szóban elmondanám, hogy az előterjesztés milyen pontokon 
módosítja, módosítaná, amennyiben önök támogatnák, a törvényt… 

 
ELNÖK: Legyen szíves a mikrofonját bekapcsolni, mert szerintem nem szól. 

(Közbeszólás: Az elnök úrnak ki kellene kapcsolnia!) Én kikapcsoltam, az enyém ki volt 
kapcsolva. (Közbeszólások: Nem, be voltál kapcsolva, azért nem hallani mást.) Amúgy ehhez 
semmi köze nincs, de pont ki volt kapcsolva. (Közbeszólások, derültség.) Az elnöké mindig 
szól. (Közbeszólások, derültség. - Működik a hangosító berendezés. - Közbeszólások: Most 
már szól.) Legyenek szívesek a képviselő urak visszavonni ezeket a feltételezéseket! 
(Derültség.) Ráadásul külön bántó, hogy a saját frakciómból érkeztek ezek… (Derültség.) 
Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 

 
ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Remélem, hogy most már 

működni fog. Köszönöm szépen. 2008-ban volt egy átfogó módosítása a fogyasztóvédelmi 
törvénynek, azóta a gyakorlat megmutatott néhány hiányosságot és néhány alkalmazási 
problémát, ezt szeretné ez a törvényjavaslat rendbe tenni. Néhány szóval elmondanám, hogy 
melyek azok a fő területek, ahol a javaslat módosításokat fogalmazna meg.  

A panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó szabályok kapcsán 
tesz javaslatokat a kormány, például meghatározná a jegyzőkönyv a kötelező tartalmi elemeit, 
amelyeket fel kell venni a panaszkezelés során. Kimondaná azt, hogy a vállalkozás a 
megadott határidőig érdemben kell hogy válaszoljon, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások a 
panaszkezelés során nem halogathatnák az érdemi válasz megadását a fogyasztónak. A 
békéltetőtestületi eljárásban nagyon sokszor előfordult a gyakorlatban, hogy a vállalkozás 
nem vette át a békéltetőtestületi iratokat, ajánlásokat vagy határozatokat, ezért a kézbesítés 
megtörténtével egy vélelmet állítana fel a javaslat. A módosítás meghatározná azt a szerepet 
is, illetve többletszerepet adna a békéltetőtestületeknek, tanácsot is adhatnának már a 
fogyasztóvédelem területén, bevezetné a közérdekű kereset fogalmát, valamint a kollektív 
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jog- és érdekvédelmi intézményt a törvénybe, és ezt hasonlóan szabályozná, mint a GVH és a 
PSZÁF-eljárásait. A módosítás által végrehajthatóvá válna a fogyasztóvédelmi hatóság 
minden döntése a fellebbezésre való tekintet nélkül, amikor fiatalkorúak védelméről vagy 
kereskedelmi kommunikációról van szó, illetve a kis- és középvállalkozások esetében a bírság 
összegét egy alacsonyabb bírságsávban maximalizálná.  

Összefoglalásként annyit mondanék, hogy ezek valóban a gyakorlat szülte módosító 
javaslatok, amelyek a hatóság, a fogyasztók és a vállalkozások jogalkalmazását hivatottak 
megkönnyíteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Szeretném megkérdezni a bizottság 

tagjait, hogy kívánnak-e kérdezni. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr, Z. Kárpát Dániel 
képviselő úré a szó. 

 

Kérdések, hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy kicsit déjà vu érzéseket keltsek, ugyanis negyedórával ezelőtt 
egy másik bizottságban ugyanebben a felállásban már volt alkalmunk ebben a tárgykörben 
eszmét cserélni. Akkor úgy éreztem, hogy pár kitételt, tényezőt nem sikerült talán annyira 
elmélyíteni, megérteni - vagy lehet, hogy én nem mondtam el elég érthetően -, így 
megkísérlem még egyszer megosztani egyrészt az aggályainkat, másrészt feltenni azokat a 
kérdéseket, amelyeknek a megválaszolásával azért igen komoly szinten előreléphetnénk az 
ezen előterjesztés mögötti mozgatórugók megértése terén. Hiszen látható az, hogy két éve 
várunk egy fogyasztóvédelmet szabályozó olyan csokorra, amely valódi eredményeket tud 
letenni az asztalra. Hogy a bizottság profiljába talán a leginkább illő kitételt említsem, például 
a „magyar termék” megjelölések, címkézések tekintetében nagyon régóta várunk arra, hogy 
végre valami történjen, azt is elmondhatnám, hogy 34 féle védjegy működik Magyarországon, 
a „Magyar termék” feliratú védjegy esetében például nem alapfeltétel, hogy az alapanyag 
Magyarországról származzon, tehát ez lehet és működhet ma Magyarországon.  

Én úgy érzem, hogy ez a két év elegendő kellett volna legyen arra, hogy legalább az 
ilyen vadhajtásokat lenyesegessük. Mindig azt a választ kaptam a Vidékfejlesztési 
Minisztérium részéről, hogy Brüsszelben van ez a történet elbírálás alatt, és majd ahogy 
Brüsszel engedi ezt rendbe tenni vagy bármilyen szinten kezelni, annak függvényében 
kezelve lesz; az államtitkár úrtól már azt a választ kaptam, hogy ne mondjak én ilyet, hogy 
Brüsszelre vár a kormányzat bármilyen tekintetben is. Kérem, hogy kommunikáljanak, 
egyeztessenek, mert ugyanarra a kérdésre három különböző, véleményem szerint kitérő 
indokot kapok válaszul. A VM részéről rendszeresen azt kapjuk, hogy Brüsszelre várnak, 
most kiderült, hogy mégsem - akkor mi a helyzet ezzel a területtel? 

A másik fő aggály az volt, hogy ne nagyon hozzunk fel ilyeneket, hiszen nem 
tartoznak ezen előterjesztés tárgykörébe. Én óriási bajnak érezném azt, hogyha a 
fogyasztóvédelem, a GVH, a PSZÁF és ez a teljes csokor nem működne egy csapatként, nem 
figyelne egymás interakcióira, nem próbálná kiegészíteni egymás tevékenységét. Egy modern 
fogyasztóvédelem minden modern nemzetgazdaságban és minden normálisan működő 
országban egy csapatban, egy rendszerben próbál kezelni hasonló kérdésköröket, tehát a más 
országokban működő NFH-k, a más országokban működő PSZÁF-nek megfelelő felügyeleti 
szervek igenis együttműködnek, és egy hasonló előterjesztés, mint a fogyasztóvédelmi 
törvény módosítása lehetővé tenné azt, hogy mind a háromnak a feladatkörét kiszélesítsük. 
Még egyszer elmondom, hogy én költségvetési forrásokat csoportosítanék ide, tehát én 
segíteném ezeknek a szervezeteknek a munkáját.  
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Nem tudom elfogadni azt a magyarázatot, hogy ebben az előterjesztésben bárminek is 
nincs helye, két okból nem tudom elfogadni. Egyrészt két éve várunk arra, hogy ezek az 
általam fontosnak tartott területek kezelve legyenek. Másrészt pedig hogyha a felvonókkal és 
liftekkel kapcsolatos módosításaik - ahogy az előző bizottságban az ottani elnök úr 
megjegyezte - belefértek a fogyasztóvédelmi törvénybe egy másik törvény kapcsán, egy saláta 
kapcsán, amikor is az volt az indoklás, hogy kerestük a helyét, nem találtuk, beleraktuk a 
fogyasztóvédelmi törvénybe, ez szó szerinti indoklásként így hangzott el a bizottsági ülésen, 
akkor bizony férjen bele ide a fogyasztói csoportoknak a végleges kinyírása, egytől egyig, az 
utolsóig, elszámoltatással együtt, a devizahitelezés visszásságai, a bankok túlkapásai, a tescós 
szemét kérdése, ugyanis most már az élelmiszer-hamisítások volumene lassan elégi a 
gyógyszerhamisításért, a „Magyar termék” védjegy ügyek rendbetétele, és a másik 
bizottságban is elmondtam, hogy a drogot áruló internetes webshopoktól kezdve azon 
nemzetközi minták átvételének a kísérletéig menjünk el, mint amit mondjuk Franciaország 
csinál fogyasztóvédelem címszó alatt: széndioxid-kvótával takarítja ki a külföldi, adott 
esetben német származású termékeket a határvidék mellől. Tehát a fogyasztóvédelem 
esetében igenis ilyen eszközöket is végig kell gondolni, a bevezetésüket meg kell legalább 
fontolni, vagy ezek legalább képezzék vita tárgyát! Nem azt mondom, hogy idén valósítsuk 
meg az összes ilyet, de amikor előttünk van egy fogyasztóvédelmi törvény, és az az érzésem, 
hogy négy év alatt egyetlenegy lehetőségünk van ezekről a kérdéskörökről érdemben 
tárgyalni, akkor nem fogadható el olyan kifogás, hogy ezek nem képezik az előterjesztés 
tárgyát. Még egyszer mondom: ha a felvonók és a liftek belefértek a fogyasztóvédelmi 
törvénybe, akkor beleférnek a bankok, belefér a tescós szemét, és belefér a magyar termék is.  

Köszönöm szépen, és nagy lelkesedéssel várom a válaszukat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr, 

utána Gőgös alelnök következik. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Részben egyet 

kell hogy értsek az előttem szólóval, mert olyan problémákat vetett fel, amelyek megoldásra 
várnak, és, ha jól emlékszem, azt is ígértük, hogy ezekre valamilyen megoldást fogunk találni 
ebben a ciklusban. Én egy más, sokkal apróbb kérdéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni 
az előterjesztőt, ez pedig a postázás kérdésköre. Érdekes dolog, mert nagyvállalkozásoknál 
mindig akad, aki átvegye a postát, ugyanakkor viszont kisvállalkozásoknál, egyéni 
vállalkozásoknál - s a többi - ez nem működik, van, amikor hónapokon keresztül 
Nyíregyházán dolgozik egy keszthelyi vállalkozó az építőiparban, van, amikor hosszú távra 
külföldre mennek az emberek, és felfüggesztik a vállalkozásukat bizonyos mértékig, mondjuk 
a szolgáltatás tovább tart, de a vezetőjük nincs ott, tehát ez nem olyan egyértelmű. Az APEH-
nál is jelentős problémát jelent, hogy háromszori próbálkozás után automatikusan 
kézbesítettnek tekintik a levelet. (Megérkezik Font Sándor, a bizottság elnöke.) Itt kizárólag 
arra szeretném felhívni a figyelmet, vagy arra irányulna a kérdés, hogy a vállalkozás létszáma 
függvényében legyen ez rendezve, mert, mondom, nagyvállalkozásoknál ez nyilván nem 
probléma, de az egyéni vállalkozásoknál, kis betéti társaságoknál, mikrovállalkozásoknál, 
kft.-knél igenis problémát jelent ez a kérdéskör, az átvétel. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Átveszem az ülés vezetését. Köszöntöm a bizottság tagjait, és elnézést kérek 

a késésért. Gőgös Zoltánnak adok szót.  
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Először egy rövid reakcióm lenne Z. Kárpát 
Dániel „Magyar termék” dolgára. Nem az én tisztem, hogy itt a kormányt megvédjem, de 
azért egyet látnod kell: hogy például a disznósajthoz nincs elegendő magyarországi fejhús, 
nincs elegendő gyomor. Na most akkor ki lehet nyírni a disznósajtot, mint magyar terméket, 
de hozzáteszem, hogy Európában sehol nem csinálják, csak Magyarországon. Én ezért lennék 
óvatosabb az ilyen kijelentéssel, hogy amiben bármilyen más alapanyag van, az nem lehet 
magyar termék (Z. Kárpát Dániel: Én ilyet nem mondtam.), ezt én nem tartanám jónak, tehát 
ezzel óvatosabb lennék az élelmiszer-feldolgozóink miatt. Nem beszélve arról, hogy 
alapanyag-e a só például, meg a bors, ami meg Magyarországon nem annyira honos. De ez 
csak egy rövid megjegyzésem volt. (Sáringer-Kenyeres Tamás: A régi Magyarországon igen. 
- Derültség.) Igen, attól függ, hogy mit tekintünk, igen. (Varga Géza: Itt a mezőgazdasági 
értékekről van szó!) 

Visszakanyarodva a törvényre: én azt gondolom, hogy elég régóta várta mindenki ezt 
a törvénymódosítást, és azt gondoltuk, hogy nagyon jól előkészítve egy széles körű társadalmi 
egyeztetés után kerül majd be. Társadalmi egyeztetés tudomásom szerint nem volt, ennek 
ellenére azt mondjuk, hogy miután lényegesen jobb helyzetbe hozza a fogyasztókat a jogsértő 
vállalkozásokkal szemben, ezért nem szeretnénk ezzel a törvényjavaslattal szembemenni, ez 
azt jelenti, hogy az általános vitára alkalmasságát támogatni fogjuk, de lesz néhány módosító 
javaslatunk, hiszen van azért ezzel dolog. És én úgy gondolom, hogy azért érdemes lenne 
azokat a civil szervezeteket érdemben talán még ebben a szakaszban is bevonni, amelyek az 
egyeztetésből most kimaradtak, tehát javasolnám itt a parlamenti vitaszakaszban, hogy 
legalább az ő véleményük kerüljenek be érdemben. De összességében, még egyszer mondom, 
a törvény iránya rendben van, és én azt gondolom, hogy összességében, nagyjából az egész is, 
de lesznek korrekciós javaslataink ezzel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Akkor megadom a szót az előterjesztőknek, hogy reagáljanak az elhangzottakra.  
 

Zsarnóci Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

ZSARNÓCI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. A 
végénél kezdeném, hogyha megengedik. A társadalmi egyeztetés megléte, hiánya. Volt 
társadalmi egyeztetés. A legnagyobb, a legutolsó mérföldkő, amit erről mondani tudok, az a 
február 21-ei Fogyasztóvédelmi Tanács, ahol a civil szervezetek is ott voltak, és a 
véleményüket is meghallgattuk, de már ezt megelőzően írásban is küldtek észrevételeket, 
tehát szeretném hangsúlyozni, hogy társadalmi egyeztetése volt ennek a javaslatnak.  

A másik erre vonatkozó észrevétel, hogy még ebben a stádiumban is be lehet vonni 
civil szervezeteket. Éppen most jövök a Fogyasztóvédelmi bizottságból, ott már magára a 
bizottsági ülésre is meghívták a civil szervezeteket, illetve a bizottság elnöke külön megküldte 
nekik a javaslatot. Úgyhogy ilyen értelemben most önöknél van a labda, önök tudnak a civil 
szervezetekkel egyeztetni, és amennyiben önök kívánatosnak látják, akkor módosítókat 
megfogalmazni a javaslat kapcsán, mi természetesen örömmel várjuk ezeket a javaslatokat.  

A kézbesítési vélelem és ennek a problematikája. Két feltételt fogalmaz meg, akkor áll 
meg a kézbesítési vélelem, amennyiben úgy jön vissza ez az irat a békéltető testülethez, hogy 
a címzett nem kereste, vagy pedig megtagadta az átvételt, illetve amennyiben később a 
címzett újra jelentkezik, mégis jelentkezik, akkor a kézbesítési vélelem megdönthető, tehát ez 
nem egy abszolút intézmény. És még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a kézbesítési 
vélelem intézménye több más eljárásban is létezik, a Ket.-ben és mindenhol máshol is, tehát 
remélhetőleg hogyha ott tud működni, akkor itt sem fog majd problémákat okozni.  
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Szó volt itt a hatóságok költségvetési forrásairól, illetve arról, hogy a különböző 
hatóságoknak a kezében vannak a különböző hatósági eljárások a fogyasztóvédelem kapcsán. 
Ez való igaz, de azért alakult így ez a struktúra, mert a pénzügyi kérdések és pénzügyi 
szolgáltatások területén a PSZÁF sokkal hatékonyabban és nagyobb szakértelemmel tud 
eljárni, az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet, hatóság az élelmiszerlánc kapcsán tud 
nagyobb szakértelemmel és hatékonysággal eljárni, illetve amennyiben hatóságként beszélünk 
róla, bár nem fogyasztóvédelmi hatóság, a saját illetékességi területén, a hatáskörében a 
Gazdasági Versenyhivatal is sokkal hatékonyabban tud eljárni, mint maga a fogyasztóvédelmi 
hatóság. Ezzel indokolható az a képviselő úr által szétaprózottnak titulált szabályzás.  

A költségvetési forrásokról már a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén is beszéltem 
arról, hogy a költségvetésnek sajnos szűkös erőforrásai vannak, ugyanakkor a költségvetési 
források csökkentése együtt jár egy olyan átszervezéssel, ami vélhetően ugyanazt a 
hatékonyságot vagy nem hatékonyabb működést fog eredményezni ezeknél a hatóságoknál, 
mint előtte.  

A fogyasztói csoportok szabályozását tekintve csak egy dolgot szeretnék elmondani: 
most a törvény úgy szól, hogy fogyasztói csoport 2014. január 1-jéig nem hozható létre, és 
már dolgozunk azon a szabályozáson, amely 2014. január 1-je után hatályba tud lépni a 
fogyasztói csoportokat illetően.  

Azt hiszem, most ennyit mondanék. Amennyiben van még kérdés, természetesen állok 
a rendelkezésükre.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel az 
elhangzottak kapcsán, az előterjesztéshez. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazni 
fogunk a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a T/6467. számú törvénytervezet általános vitára 
való alkalmasságával. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangúnak 
látom, bizottságunk egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találja.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Akkor csak egy vélekedés fog elhangozni a plenáris ülésen. Hanó Miklóst hogyha 
javasolhatnám a bizottság figyelmébe, ő mondaná el az itt elhangzottakat, foglalná össze a 
bizottság véleményét az általános vita alkalmával. Kérdezem, hogy elfogadható-e a Miklós 
előadása. Aki egyetért azzal, hogy Miklós képviselje a bizottságunkat, kézfeltartással jelezze 
ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. (Hanó Miklós: Mikor lesz? - Gőgös Zoltán: 
Hétfőn éjfélkor! - Derültség. - Horváth Zoltánné: Nem.)  

Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőjének a 
jelenlétet.  

Egyebek 

Az egyebekre térünk rá. Kérdezem, hogy van-e a bizottsági tagok részéről bejelentés 
bármivel kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Ahogy a parlamenti munka igényli, úgy tartunk várhatóan bizottsági ülést a jövő 
héten. Egyelőre lezárultak azok a napirendi pontok, amelyekben közvetlenül érintettek 
voltunk, a fogyasztóvédelemről szóló törvényjavaslat tárgyalása pedig, úgy tudom, csak a 
rákövetkező héten fog megkezdődni. Ha bármi közbejön, akkor értesítjük a bizottsági tagokat. 
Előre jelzett időpontot ezért most nem tudunk közölni.  

Van-e további észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Az egyebek napirendi pontot is lezárom. 
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Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 4 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


