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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő :

Az Országgyűlés
	 /2008. (	 ) OGY határozata

A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007 . (III. 7.) OGY
határozat módosításáról

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007 . (III . 7 .) OGY határoza t
3. pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„3 . A Bizottság a munkájáról évente jelentést készít, amelyet 2007-ben október 15-ig ,
2008-ban és 2009-ben november 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A Bizottság tevékenysége
a jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.”

2. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

Indokolás

A 12/2007 . (III . 7.) OGY határozattal létrehozott eseti bizottság működésének első ,
2007. október 15-ig tartó szakaszát a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységér ő l szóló
J/4147. számú jelentés benyújtásával zárta le . A jelentéshez kapcsolódó, a Fogyasztóvédelm i
eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érint ő
intézkedésekről szóló H/4904. számú határozati javaslatban – amelyet az Országgyűlés
plenáris ülése 2008 . március 10-én 320 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkü l
fogadott el – foglalta össze az eseti bizottság a fogyasztóvédelem erősítése érdekébe n
megtenni javasolt intézkedéseket .



Az Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eseti bizottsága

A 2008. évi tavaszi ülésszak folyamán a bizottság folytatta a fogyasztóvédelem egyes
területeinek áttekintését, így foglalkozott a gyermek-, diák- és munkahelyi étkezteté s
(közösségi étkeztetés) fogyasztóvédelemmel összefüggő kérdéseivel, a villamosenergia- és
földgázszolgáltatók számlázási gyakorlatával és ügyfélszolgálati tevékenységével, a z
egészségre ható termékek (gyógyhatású készítmények, élelmiszer- és étrend-kiegészít ők,
gyógynövények), a lakosság számára nyújtott építőipari szolgáltatások, valamint a bankok
hitelezési gyakorlatának és a lakossági pénzügyi műveleteknek a fogyasztóvédelmi
problémáival . Megállapításait, javaslatait a Házszabály 96/A. §-a szerinti tájékoztatókban
hozta nyilvánosságra.

A 2008. évi őszi ülésszak idején az eseti bizottság az alábbi témákkal kívá n
foglalkozni: az emelt szintű nyugdíjasházak, a gépjármű felelősségbiztosítás és a
lakásbiztosítás fogyasztóvédelmi kérdései, a kegyeleti szolgáltatások színvonala é s
teljesítésének körülményei, valamint a fogyasztóvédelmi oktatás helyzete . Tevékenységének
második, 2007 októberétő l 2008 októberéig tartó szakaszáról szóló jelentését és a bizottsá g
intézkedési javaslatait tartalmazó országgy ű lési határozati javaslatot október elején tervezi
benyújtani a bizottság .

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság megalakulása óta eltelt id őszakban elvégzett
munka, az el őtte álló feladatok sokasága, a bizottság tevékenységének az érintett hatóságok ,
szakmai és civil szervezetek, valamint a közvélemény általi kedvez ő fogadtatása arról győzött
meg minket, hogy a megkezdett munkát folytatni szükséges annak érdekében, hogy a
fogyasztókat érintő újabb problémás területek áttekintésére és az ezek megoldását segítő
javaslatok megfogalmazására sor kerülhessen .

Budapest, 2008 . szeptember 3.
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