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JELENTÉ S

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről

2007. október 19. - 2008. szeptember 30 .

Az Országgyűlés 12/2007. (III .7 .) OGY határozatával létrehozot t
Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a határozat 3 . pontja alapján elkészítette és az
Országgyűlés elé terjeszti jelentését, amelyben beszámol 2007 . október 19. és
2008 . szeptember 30 . között végzett tevékenységérő l .

Az eseti bizottság munkájának áttekintése

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a 12/2007 . (III . 7 .) OGY határozat 3 . pontja
alapján 2007. október 18-án benyújtotta az Országgyűlésnek a 2007 . március 27 .
és október 15 . között végzett tevékenységéről szóló J/4147 . számú jelentését . A
bizottság ezt követően végzett munkája három fő tevékenység köré
szerveződött :

1. A bizottság elkészítette és 2008 . február 7-én benyújtotta az
Országgyűlésnek a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság jelentésének
elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érint ő intézkedésekről szóló
H/4904. számú határozati javaslatát . Ezt követően az eseti bizottság
előterjesztőként vett részt a határozati javaslat plenáris ülésen történő
megvítatásának folyamatában .

2. A bizottság — eseti bizottságként a plenáris ülés tárgyalási menetén kívül ,
mint a feladatkörét érint ő törvényjavaslatokat — megvitatta a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáró l
szóló T/5448 . számú, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szól ó
T/5449. számú, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
T/5450. számú, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvet ő
feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451 . számú törvényjavaslatot é s
megállapításait a Házszabály 96/A . §-a szerinti tájékoztatóban hozt a
nyilvánosságra .

3. A bizottság folytatta a fogyasztók széles körét érintő szolgáltatások,
illetve termékek fogyasztóvédelmi kérdéseinek a megvitatását . Ennek
megfelelően a bizottság foglalkozott a gyermek-, diák- és munkahelyi
étkeztetés (közösségi étkeztetés) jelenlegi helyzetével, fejlesztésének
feladataival, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő kérdéseivel ,
áttekintette a villamosenergia- és földgázszolgáltatók számlázás i
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gyakorlatát, ügyfélszolgálati tevékenységének színvonalát,
megismerkedett az egészségre ható termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- és étrend-kiegészítők, gyógynövények)
kapcsolatos fogyasztóvédelmi tapasztalatokkal . Megvitatta a bizottság a
lakosság számára nyújtott épít őipari szolgáltatások fogyasztóvédelm i
kérdéseit, foglalkozott a bankok lakossági hitelezési gyakorlatának, a
lakossági pénzügyi műveleteknek a fogyasztóvédelmi problémáival ,
tájékozódott az emelt szint ű nyugdíjasházak működésének
tapasztalatairól, valamint a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásána k
helyzetérő l .

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a jelentéssel érintett id őszakban 8 ülést
tartott, összesen több mint 14 óra időtartamban. A 2008 . évi tavaszi ülésszak
elején elkészült a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság 2007. szeptember 6-án tartott
fogyasztóvédelmi szakmai konferenciájának előadásait és hozzászólásait
tartalmazó kiadvány is .

1 .

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a
fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló H/4904. számú határozati

javaslat

A bizottság 2008 . február 7-ei ülésén vitatta meg és döntött a Fogyasztóvédelmi
eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő
intézkedésekről szóló határozati javaslat benyújtásáról (H/4904. szám) .
A határozati javaslatot els ő helyen kijelölt bizottságként a Gazdasági és
informatikai, kijelölt bizottságként a Környezetvédelmi bizottság tárgyalta.
Utóbbi bizottság a határozati javaslathoz a jövő nemzedékek érdekeit szem előtt
tartó, ökológiai szempontú fogyasztóvédelem érvényesítését tartalmaz ó
módosító javaslatot nyújtott be, amelyet el őterjesztőként a Fogyasztóvédelmi
eseti bizottság támogatott . A határozati javaslatot az Országgyűlés 2008.
március 10-i ülésnapján 320 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodá s
nélkül elfogadta, a Magyar Közlönyben 2008 . március 12-én került közzétételre :

23/2008 . (III. 12.) OGY határozat

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelenté s
elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekrő l

1 . Az Országgyűlés elfogadja a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság
tevékenységéről szóló jelentést .
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2. Az Országgyűlés halaszthatatlannak tartja a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény és más vonatkozó jogszabályok módosítását ,
korszerűsítését az alábbi javaslatok figyelembevétele mellett :

a) Szükséges a bírságolás és az elmarasztalások rendszerének
továbbfejlesztése, egységesebb szemléletének kialakítása és visszatartó erejének
növelése .

b) A bírság felhasználása tekintetében elérendő cél, hogy a fogyasztóvédelmi
hatóságon kívül más fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok által
kiszabott fogyasztóvédelmi jellegű bírságokból is részesüljenek kellő arányban
az e területen tevékenykedő civil szervezetek .

c) Szükséges a Fogyasztóvédelmi Alapprogram elindítása, amely a társadalm i
szervezetek támogatásán túl fogyasztói tájékoztató tevékenységet is elláthat és a
piaci szereplők, valamint magánszemélyek befizetéseit is fogadhatja .

d) Olyan jogi szabályozást kell kialakítani, amely tisztázza és er ősíti a
békéltető testületek helyzetét, valamint biztosítja tevékenységü k
ügyszámarányos, kiegyensúlyozott finanszírozását .

e) Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a civil és a szakmai szervezetek, a
kamarák, a békéltető testületek, valamint az érintett hatóságok korábban
megfogalmazott javaslatainak áttekintése mellett az említett szervezetek
bevonásra kerüljenek a törvénymódosítás előkészítésének folyamatába.

3 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az alább i
javaslatok törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehet őségét :

a) Az oktatás és képzés területén a fogyasztóvédelmi ismeretek beillesztése a
Nemzeti Alaptanterv alapján a kerettantervekbe, valamint a pedagóguso k
fogyasztóvédelmi tárgyú képzése, illetve továbbképzése a meglévő tapasztalatok
alapján és a szükséges források biztosításával .

b) A fogyasztói igények érvényesítésének el ősegítése érdekében akkreditál t
fogyasztóvédelmi szakértői intézmény bevezetése .

c) A rossz minőségű áru forgalomba hozataláért kiszabható büntetési tételek
szigorítása .

d) A kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV. törvény módosítása az áru
szokásos élettartama alatt az alkatrészellátás kötelez ő biztosítása érdekében.

e) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez ő jótállásról szóló
151/2003 . (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott csereigény
érvényesíthetőségének három munkanapról hat munkanapra történő felemelése .
fi A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállás i

igények intézéséről szóló 49/2003 . (VII. 30.) GKM rendelet módosítása a
kicserélésre, kijavításra rendelkezésre álló határidő pontosabb meghatározása és
a forgalmazó kötelezettségének egyértelm ű megfogalmazása érdekében .

g) A telefonos ügyfélszolgálatok tekintetében olyan jogi szabályozá s
kialakítása, amely biztosítja az ügyfél számára a vele folytatott és a z
ügyfélszolgálat által rögzített beszélgetés elérhetőségét .
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h) A jövő generáció érdekében a környezet és az egészségvédelem
szempontjait figyelembe vevő tudatos fogyasztói értékrend kialakítása .

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedési terve t
az alábbi javaslatok megvalósítása érdekében :

a) A média szerepének növelése a tudatos fogyasztóvá nevelésben és hitele s
tájékoztatásban .

b) A fogyasztók és a civil szervezetek közötti kapcsolatfelvétel megkönnyítés e
érdekében a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek listáját
tartalmazó Fogyasztóvédelmi Civil Almanach összeállítása .

c) Fogyasztóbarát vállalkozói védjegy kialakítása .
d) A feketegazdasággal kapcsolatos kormányzati tennivalók kialakításako r

kerüljenek előtérbe a fogyasztóvédelem szempontjai .
e) Történjen meg a civil szervezetek számára kialakított pályázati rendsze r

korszerűsítése annak érdekében, hogy az új rendszer biztosítsa a civi l
szervezetek kiegyensúlyozott működésének feltételeit és társadalm i
szerepvállalásukat többéves, egymásra épül ő programokkal, valamint a
szervezetek közötti együttműködés megvalósításával .

f} A fogyasztók lehető legszélesebb körben kapjanak tájékoztatást a békéltető
testületek létrehozásának céljáról, a testületek hatáskörér ől és működéséről . A
gazdálkodó szervezetek ösztönzése annak érdekében, hogy a békéltet ő testületek
döntését fogadják el kötelezésként (alávetés) .

g) Az ökológiai fogyasztóvédelem érvényesítése érdekében a termékek é s
szolgáltatások környezet- és egészségvédelmi hatásainak vizsgálata az ezekhe z
kapcsolódó információk széles körű közvetítése.

5 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

2.

A fogyasztóvédelmi tárgyú törvényjavaslatokkal kapcsolatos bizottság i
vélemény kialakítása

A bizottság 2008. április 30-i ülésén megvitatta a fogyasztóvédelmi tárgyú
törvényjavaslat-csomagot alkotó el őterjesztéseket. Tekintettel arra, hogy a
bizottság eseti bizottságként a törvényjavaslatok plenáris ülésen történ ő
tárgyalásában nem vett részt, megállapításait a Házszabály 96/A . §-a szerinti
táj ékoztatóban hozta nyilvánosságra :

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottságána k
4/2006-2010. számú tájékoztatój a
(a Házszabály 96/A. §-a szerint)

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáró l
szóló T/5448. számú, a fogyasztóvédelemről szóló 1997 . évi CLV. törvény,
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valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5449. számú, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló T/5450. számú, valamint a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

T/5451 . számú törvényjavaslattal kapcsolatos megállapításairó l

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság 2008 . április 30-ai ülésén megvitatta a fenti ,
az eseti bizottság feladatkörét érint ő törvényjavaslatokat . Tekintettel arra, hogy a
Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a törvényjavaslatok plenáris ülésen folytatot t
megtárgyalásában eseti bizottságként nem vesz részt, e törvényjavaslatokr a
vonatkozó megállapításait tájékoztatóban összegzi .

Bizottságunk üdvözli, hogy a négy törvény benyújtásával olyan szabályozás i
tervezetek megvitatására és eldöntésére nyílik lehetősége a parlamentnek,
melyek tíz millió hazai fogyasztót érintenek .

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság – mint az országgy űlési határozati javaslat
előterjesztője – örömmel veszi, hogy a Fogyasztóvédelmi eseti bizottsá g
tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érint ő
intézkedésekről szóló 23/2008 . (III. 12.) OGY határozatban foglalt javaslatok
elindultak a megvalósítás útján, hiszen a benyújtott törvényjavaslatok a
határozatban megjelölt egyes kezdeményezéseket is érintenek, így például a
bírságok egységesebb szemléletének kialakítását, illetve a békéltető testületek
ügyszámarányos finanszírozását.

A fogyasztóvédelemről szóló törvényjavaslat az 1997. évi CLV. törvény nagy
terjedelmű, átfogó módosítását valósítja meg .

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvényjavaslat európai uniós irányelvet ültet át a hazai szabályozásba . A
2005/29/EK irányelv sajátossága, hogy teljes harmonizációra kötelezi a
tagállamokat, azaz a megengedett kivételeken túlmutató korlátozás az áruk é s
szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása érdekében nem alkalmazható .
Miután az irányelv érinti mind a kereskedelemre vonatkozó, mind a versenyjogi ,
mind pedig a fogyasztóvédelmi szabályozást, az eseti bizottság egyetért azzal ,
hogy a fenti törvényjavaslatok egy időben kerültek az Országgy űlés elé .

Bizottságunk egyetért azzal, hogy a parlament, más európai országokho z
hasonlóan külön törvényt alkosson 2005/29/EK irányelv átültetése érdekében .
Az irányelv hazai törvénybe foglalásával nőhet a fogyasztói bizalom .

Hazánk polgárai e rendelkezések nemzeti átültetésével az Európai Unió telje s
piacán számíthatnak az állami fellépésre a visszaélésekkel szemben .

Az európai uniós irányelvek átültetése mellett a törvényjavaslatokban fellelhetők
azok a tapasztalatok, amelyek a fogyasztóvédelemmel foglalkozó hatóságok, a
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civil és a szakmai szféra észrevételei kapcsán, bizottságunk munkájában i s
megfogalmazódtak .

Az eseti bizottságnak az a véleménye, hogy a törvény benyújtását megel őző
kormányzati egyeztetési folyamatot követi egy másik, a parlament eszközeivel
folytatott egyeztetési folyamat, amelybe civil és szakmai szervezetek ugyanúg y
bevonásra kell, hogy kerüljenek . Azt javasoljuk a képviselőcsoportoknak - és a
magunk eszközeivel is azt kívánjuk segíteni -, hogy a fogyasztók érdekében a
lehető legnagyobb szakmai konszenzus jöjjön létre a négy törvény meghozatalát
eredményező parlamenti folyamatban .

3.

Egyes fogyasztóvédelmi területek áttekintés e

A bizottság folytatta az előző jelentéssel érintett időszakban megkezdett
munkáját, olyan fogyasztóvédelmi területek problémáinak áttekintését, amelye k
a fogyasztók széles körét érintik . Az eseti bizottság ez irányú munkájában részt
vettek az érintett kormányzati szervek, központi hivatalok, piaci szereplők és
civil szervezetek képviselői is .

A bizottsági üléseken lezajlott vita eredményeképpen kialakult álláspontját ,
legfontosabb megállapításait az eseti bizottság a Házszabály 96/A. §-a szerint i
tájékoztatókban összegezte, amelyeket eljuttatott a képvisel őcsoportokhoz, az
országgyűlési bizottságokhoz, valamint az Országgyűlés honlapján valamennyi
érdeklődő számára hozzáférhetővé tett .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

A gyermek-, diák- és munkahelyi étkeztetés (közösségi

	

2008. január 14 .
étkeztetés) jelenlegi helyzete, fejlesztésének feladatai,

	

2008. február 7 .
valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő kérdései

Előadók:

	

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos i
Szolgálat — Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Földművelésügyi és Vidékfejlesztés i
Minisztérium
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Közösségi Étkeztetés Alágazati Párbeszé d
Bizottsága
Magyar Vendéglátó Szövetség
Települési Önkormányzatok Szövetsége
Magyar Önkormányzatok Szövetség e

A közétkeztetés feladata az ellátottak egészségi állapotának, élettani energia- és
tápanyagigényének megfelelő összetételű és jellegű, étkezési időben történő
táplálékhoz juttatása. Ezen túlmenően szerepe lenne, hogy megismertesse az
egészséges táplálkozást, befolyásolja a helyes táplálkozási magatartás
kialakítását, valamint hogy hozzájáruljon az egészség megőrzéséhez .

Az 1 .600.000 főnyi 18 év alatti gyermekből - életkortól függően - több
százezren vesznek részt a közétkeztetésben. A kormányzat ingyenes
étkeztetésben részesíti a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
családok bölcsődés és óvodás korú, valamint 1-5 . osztályba járó gyermekeit. 345
ezer gyermek részesül az iskolatej program keretében ingyenes ellátásban .
Előrelépés tapasztalható az iskolabüfék választékának egészségesebbé tételében
is .

Az elvégzett vizsgálatokból ugyanakkor kit űnik, hogy a közétkeztetés i
szolgáltatásban fennálló egészségügyi kockázati tényezők nem csökkentek az
elmúlt évek alatt, és jelenleg is komoly problémát jelentenek . Megállapítható,
hogy

- a gyermekélelmezés nem tesz eleget az egészséges táplálkozás
követelményeinek,
nem kielégítő az étrendek változatossága, nem veszik figyelembe a
nyersanyag-felhasználásra vonatkozó irányelveket, valamint ne m
biztosítják a szükséges energia- és tápanyagtartalmat ,

– a helytelen nyersanyag-felhasználás az étrendek tápanyagtartalmát
kedvezőtlen irányba befolyásolja ,
a gyermekek tányérjára kerülő étel mennyisége nem felel meg a
korcsoport igényeinek,
az étkeztetés körülményei sem megfelel őek,
2006-ban 1200 diák körében végzett vizsgálat szerint a gyerekek 65,5 %-
a a számára kiszolgált ételt rossz ízűnek értékelte, az adag nagyságát a
megkérdezettek 56 %-a túl kevésnek találta.
Sajnálatos módon évről évre nő a táplálékallergiában vag y
intoleranciában, elhízásban, cukorbetegségben stb. szenvedő gyermekek
száma. Ennek a közétkeztetési oldala teljesen megoldatlan .
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Felmérések igazolják, hogy különböző mértékben jelen vannak gyermekkorban -
serdülőkorban a felnőtt lakosságra is jellemző kockázati tényezők, amelyek a
későbbi krónikus megbetegedések kialakulását segítik el ő. A gyermekek nap i
sóbevitele például 3,5-szerese az ajánlottnak . Mindez komoly kockázatot jelen t
a magas vérnyomás, illetve szív- érrendszeri betegségek kialakulás a
szempontjából . Ugyanakkor a kalciumbevitel, mely a gyermekek
csontfejlődéséhez alapvető, az ajánlott bevitel egyharmadát, illetve felét sem éri
el . Tapasztalatok szerint gyakran a közétkeztetési körülmények i s
korszerűtlenek.

Az önkormányzatok közbeszerzési eljárások keretében választják ki a
szolgáltatókat. Általános gyakorlat, hogy ezen eljárásokban a legalacsonyabb
árat ajánló pályázó válik nyertessé . Tapasztalat az is, hogy a több évre szól ó
szerződések végrehajtását a megrendel ők szakmai szempontból nem vagy csa k
ritkán ellenőrzik.
Az Európai Unió kézikönyvben adta ki ajánlását a „gazdaságilag legel őnyösebb
ajánlat” fogalmának bevezetése érdekében a szerz ődéses közétkeztetési
pályázatok esetében .

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság az ülésen lezajlott vita, az ott elhangzot t
vélemények és a bekért háttéranyagok alapján az alábbi állásfoglalást alakította
ki :

Úgy véljük, hogy a közétkeztetés javítása érdekében halaszthatatla n

a jogi szabályozás áttekintése és a korcsoportonként előírt energia- és
tápanyag-beviteli értékek kötelezővé tétele ;
a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása, megfelel ő
táplálkozásuk lehetővé tétele ;
az étkeztetés finanszírozásának felülvizsgálata, a norma minimáli s
összegének meghatározása és az élelmezésre szánt keretek megfelel ő
módon történő felhasználása ;
a gyermekintézmények élelmezési és szolgáltatási színvonalának javítása ;
a közétkeztetést ellátó szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés i
pályázatok reformja annak érdekében, hogy a min őség, az
élelmiszerbíztonság és az egészséges táplálkozás fő szemponttá
válhasson a pályázatok elbírálásánál .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

A villamosenergia- és földgázszolgáltatók számlázási

	

2008. április 2 .
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gyakorlata és ügyfélszolgálati tevékenysége

Előadók:

	

E.ON Hungária Csoport Ügyfélszolgálati
Kft .
DÉMÁSZ Zrt .
Budapesti Elektromos Művek Nyrt .
Égáz-Dégáz Nyrt .
Fővárosi Gázművek Zrt .
Tigáz Zrt .
Magyar Gázszolgáltató Kft .
Magyar Energia Hivata l
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Hozzászólók: Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú
Egyesület
Magyar Önkormányzatok Szövetsége

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság az érintett szolgáltatók, hatóságok é s
fogyasztóvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek részvételével
megtartott ülésén tárgyalta meg a fenti napirendi pontot . A bizottság tagjait
delegáló pártok nincsenek azonos véleményen az energiapiaci liberalizációval
kapcsolatban. A bizottság azonban fontosnak tartja és felhívja a kormány ,
valamint az érintett állandó bizottságok figyelmét az energiapiaci liberalizáció t
megvalósító jogszabályok fogyasztóvédelmi szempontból történő folyamatos
áttekintésére annak érdekében, hogy biztosított legyen a fogyasztók maga s
szintű védelme.

2008 . január 1-jétől a szolgáltatók által a lakosság számára kiállított számlák
tartalma és felépítése megváltozott és a fogyasztók számára általában
nehezebben értelmezhet ővé vált. A számlázásí előírások megváltozása
összefügg az energiapiac liberalizációjával, így a számlák áttekinthet őbbé
tételére csak a jogszabályi előírások keretei között van mód . Szükségesnek tartja
a bizottság e tekintetben a fogyasztók tájékoztatását, amely részint a
szolgáltatókat, részint az állami szerveket terhel ő feladat .

A bizottsági ülésen elhangzottak alapján megállapítható, hogy a jogszabályi
változásokkal összhangban zökkenőmentesen megtörtént ezen a területen a
Magyar Energia Hivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság között i
feladatmegosztás, a Magyar Energia Hivatal piacfelügyeleti, a Nemzet i
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatósági, ellenőrzési jogkörének az erősítése. A két
érintett szervezet között együttműködési megállapodás megkötésére is sor
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került. Megnyugtatónak tartja a bizottság, hogy az ügyek átadását követ ően
konkrét panaszok kapcsán folyamatos napi egyeztetés folyik a két hatósá g
között .

A bizottság úgy látja, hogy az új energiaszolgáltatók piacra lépésével vizsgálni
kell azt is, hogy biztosítják-e a szolgáltatók a szolgáltatás mennyiségi é s
minőségi tartalmát, valamint színvonalát, amit a jogszabályok számukr a
előírnak. Az általuk biztosított esetlegesen olcsóbb ár nem mehet az
ügyfélszolgálati, tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének rovására. Felkéri a
bizottság a szolgáltatókat, hogy a hatóságok által végzett felmérések és
panaszkivizsgálások tapasztalatait fokozottabban építsék be tevékenységükbe ,
például az ügyfélszolgálatok működése, a leolvasás, valamint a panaszok
intézésének módja területén.

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

Az egészségre ható termékekkel (gyógyhatású

	

2008 . május 28 .
készítmények, élelmiszer- és étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolatos fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

Előadók:

	

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos i
Szolgálat – Országos Tisztifőorvosi
Hivatal
Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet
Országos Gyógyszerészeti Intéze t
Gyógynövénykutató Intézet
Gazdasági Versenyhivatal

Az étrend-kiegészítők forgalmazását a 37/2004 . (IV . 26 .) ESzCsM rendelet
szabályozza. Ennek értelmében az étrend-kiegészítők a hagyományos étrend
kiegészítését szolgáló olyan élelmiszerek, amelyek koncentrált formában
tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatássa l
rendelkező anyagokat és egyenként vagy kombináltan ; adagolt vagy adagolhat ó
formában kerülnek forgalomba .

Az étrend-kiegészít ők piacra kerülését megel őző kötelező hatósági engedélyt az
Európai Unióhoz történt csatlakozásig az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet adta ki . Ezt követően a hatósági engedélyezés
megszűnt, a jelenlegi szabályozás alapját a 46/2002/EK irányelv magyar
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jogrendbe való átültetése, a korábban említett 37/2004 . (IV. 26 .) ESzCsM
rendelet jelenti .

A rendelet szerint legkés őbb a forgalmazás napján az OÉTI számára a
készítményt be kell jelenteni, melyet az Intézet nyilvántartásba vesz (notifikál) .
A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg . A notifikálás célja a hatékon y
hatósági ellenőrzés elősegítése. Az étrend-kiegészítők piacfelügyeletére
elsődlegesen kijelölt szerv az ANTSZ. Az OÉTI súlyos összetételi hiba (nem
megengedett vitamin, ásványi anyag, nem megengedhet ő növényi összetevők)
vagy a fogyasztót súlyosan félrevezető feliratok (betegség megel őzésére vagy a
betegség gyógyítására tudományos megalapozottság nélkül utaló állítások )
esetén értesíti az ANTSZ-t további intézkedések megtétele céljából . A termék
forgalmazója írásos tájékoztatást kap a notifikálás tényéről azzal, hogy ez nem
jelenti a termék megfelelőségét. Amennyiben valamilyen probléma merül fel a
termékkel kapcsolatban, arról a céget és egyidej űleg az ANTSZ-t is értesítik . Az
ANTSZ a termék kereskedelmi forgalmazását megtilthatja, illetve büntetés t
róhat ki .

Az Intézetben nyilvántartásba vett étrend-kiegészítők száma évről évre
jelentősen nő. A piac nagyságát jól jellemzi, hogy 2007 . évben csak a
gyógyszertári forgalom 9,4 milliárd forint volt . Az elhangzott beszámoló k
szerint a jogszabályok lehetőségein belül az illetékes hatóságok – az ANTSZ, az
OÉTI és az Országis Gyógyszerészeti Intézet - aktívan részt vesznek a lakossá g
tájékoztatásában is, és megfelelően végzik feladataikat .

Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az étrend -
kiegészítők területén megjelentek a lakosság egészségét potenciálisan
veszélyeztető problémák. A forgalomba hozott étrend-kiegészít ők száma
folyamatosan nő, jelentős részük feltehetően bejelentésre sem kerül, pedig olyan
összetevőket tartalmazhatnak (gyógynövény, megadózisú vitaminok, ásvány i
anyagok, új élelmiszer), melyek étrend-kiegészítőkben nem fordulhatnának elő .
A forgalmazók reklámjaikban sok esetben a fogyasztót megtévesztő állításokkal
(például gyógyítja a rákot, egy hét alatt 6 kilót lehet fogyni stb .) próbálnak vevőt
toborozni. Jelenleg nincs lehetőség a piacra kerülés előtti értékelésre, íg y
előfordulhat, hogy a fogyasztó egészségét veszélyeztető termék forgalomb a
kerül .

Mindezek alapján bizottságunk úgy véli, hogy a fogyasztók biztonságának
növelése érdekében megfontolandó az egészségre ható termékekkel foglalkoz ó
joganyag áttekintése és szükség szerinti módosítása, a fogalomrendszer
pontosítása, új kategória kialakítása, módszertani kötelezettségek el őírása (az
aflatoxin kötelező kimutatása, a mellékhatás, a hatáselmaradás monitorozásának
általánossá tétele) . A 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet megfelel ő
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módosításával lehetővé válna, hogy az OÉTI a nyilvántartásba vétel el őtt
áttekintse a termék dokumentációját és a rendeletnek nem megfelel ő termék
nyilvántartásba vételét és ezzel forgalmazásának lehetőségét megtagadja. A
kormányzat felé jelezzük, hogy az uniós szabályozás szigorítása é s
egyértelművé tétele érdekében tagállami fellépést javasolunk .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

A lakosság számára nyújtott építőipari szolgáltatások

	

2008 . június 18.
fogyasztóvédelmi kérdése i

Előadók:

	

Nemzeti Fejlesztési és Gazdaság i
Minisztérium
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Hozzászólók: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Magyar Lakásépít ők Országos Szövetség e
Magyar Építőanyag-ipari Szövetsé g
Vállalkozók és Munkáltatók Országo s
Szövetsége
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Országos Szövetsége
Ipartestületek Országos Szövetsége
Epítkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete

A lakosság számára nyújtott építőipari szolgáltatások és termékek piacán az
építtető mint fogyasztó érdekeinek védelme az építés módjától függően több
síkon is meg kell, hogy jelenjen, hiszen az alkalmazott épít őipari termékek
megfelelősége és a kivitelezés min ősége területén egyaránt keletkezi k
fogyasztóvédelmi igény .

Az építési termékekkel és forgalmazásukkal kapcsolatos fogyasztóvédelm i
feladatok közé tartoznak :

1. A termékkel szemben támasztott követelmények
2. Minőségellenőrzés, minőségtanúsítás
3. Forgalomba hozatali követelmények

A kivitelezési folyamattal kapcsolatos, fogyasztót védő feladatok:
1. A szakmagyakorlási feltételek
2. Engedélyezési eljárásokba épített fogyasztóvédelem
3. Az építési folyamat ellenőrzése
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Az építőipari termékek forgalomba hozatali módjait a Nemzet i
Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen vizsgálja. Az elmúlt egy évben külö n
célvizsgálatra kerültek a nyílászárók, a tetőfedő anyagok, a cement, a beton, a
szaniteráruk és a laminált padlóanyagok forgalomba hozatali körülményei . A
legtöbb probléma a megfelel őségi tanúsítványok és a beépítési útmutatók
hiányával volt . A Hatóság a megfelelő intézkedéseket megtette .

A területet a közigazgatási hivatalokon belül működő építési felügyeletek
ellenőrzik. Az építési termékekre vonatkozóan vizsgálólaboratóriumként,
terméktanúsító szervezetként, továbbá gyártás-ellenőrzési rendszert tanúsító
szervezetként és ellenőrző szervezetként a legtöbb építési termék esetében az
Epítésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht . van kijelölve.

A bizottságunkhoz beérkezett anyagok alapján megállapítható : az építőipari
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó rendeletekben szükséges összhangb a
hozni az alkalmassági id őre, a jótállási és a szavatossági idő meghatározására
vonatkozó szabályokat . Célszerű lenne az ellenőrzést végző hatóságok
finanszírozásának növelése és szervezeti meger ősítése .

Az építőanyag-gyártó és kivitelez ő cégek számára alapított Kiváló Építési
Termék Tanúsító Védjegy, valamint a Minősített Építési Vállalkozások Tanúsító
Védjegy segíti az érintett vállalkozások önszabályozását. Ugyanakkor ezen a
területen fokozottan igaz, hogy amennyiben a fogyasztó számla nélkül vásáro l
terméket vagy szolgáltatást vagy nem köt szabályos szerződést egy adott munka
kivitelezésére, akkor nemcsak a feketegazdaságot er ősíti, hanem saját testi
épségét is kockáztathatja .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

A bankok lakossági hitelezési gyakorlata, a lakossági

	

2008. június 18 .
pénzügyi műveletek fogyasztóvédelmi kérdései

Előadók:

	

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Gazdasági Versenyhivatal

Hozzászólók: Befektetési Szolgáltatók Szövetség e
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Bankszövetség
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének legutóbbi, az eseti bizottsá g
2007. május 8-ai ülésén tartott tájékoztatója óta eltelt időszakban a Felügyelet
fogyasztóvédelmi tevékenysége tovább b ővült: ellátja a fogyasztóvédelmi
hatóságok együttműködéséről szóló közösségi rendelet által meghatározott
feladatokat a fogyasztói hitellel, a fogyasztókkal kötött szerz ődésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekkel és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatáso k
távértékesítéssel történő forgalmazásával kapcsolatos egyes jogsértések
tekintetében, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvén y
alapján hatósági eljárási jogosultságot kap a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat észlelése vagy ilyen tárgyú panasz kapcsán . A Felügyelet ez irányú
tevékenysége során együttműködik az érintett társhatóságokkal, a Gazdaság i
Versenyhivatallal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal .

A Felügyelet tapasztalatai szerint a fogyasztói panaszokkal leginkább érintett
pénzpiaci területen a bejelentések több mint fele a különböz ő hiteltermékekkel
kapcsolatos . A fogyasztók által kifogásolt magatartások többsége a tájékoztatási
tevékenység, az egyoldalú szerződésmódosítások, az elszámolások területével, a
díjak mértékével és a BAR (ma már KHR listával) kapcsolatosak . Ezt követik a
bankszámlákkal és a bankkártyákkal kapcsolatos panaszok .

A lakossági panaszok növekedésének hátterében részint a fogyasztó k
megváltozott attitűdje áll, mely szerint adott esetben nem fogadják el kritik a
nélkül a pénzügyi szolgáltatók által meghatározott feltételeket . A fogyasztók
érthető és teljes körű tájékoztatásának ki kell terjednie a kockázatokra val ó
figyelemfelhívásra is. Alapvető célkitűzés, hogy a fogyasztók megértsék a
választott termék kockázatait, képesek legyenek felelős döntést hozni és tudato s
fogyasztóként igénybe venni a pénzügyi szolgáltatásokat. A felelős hitelező i
magatartás mellett, részben azzal összefüggésben – tekintettel a lakossági
eladósodás szintjének folyamatos növekedésére – egyre súlyosabb kérdésként
jelentkezik a felel ős hitelfelvevői magatartás erősítése, a teljes körű
adósnyilvántartás bevezetésének kérdése, valamint a már felhalmozódott
adósságok kezelése. A tudatos és felelős fogyasztói döntés elősegítése
érdekében szükségesnek látszik az ügyfelek előzetes tájékoztatására vonatkoz ó
szabályok áttekintése. A fogyasztók általános tájékozottságának növelése
érdekében fontos, hogy a gazdasági, pénzügyi ismeretek és kultúra
megismertetése épüljön be már az iskoláskorú gyermekek oktatásába is .

Egyre nagyobb problémaként jelentkezik a fogyasztók számára a hosszú táv ú
szerződések szerződési feltételeinek jellemzően üzletpolitikai érdekre val ó
hivatkozással történő, az ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítása . E
jelenség visszaszorítása érdekében szükségesnek látszik a szabályozá s
módosítása, a szerződéstől való elállás, illetve a felmondás szabályainak az
áttekintése. Ugyancsak áttekintésre szorul a bankok határid ő előtti teljesítéssel ,
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előtörlesztéssel összefüggő gyakorlata, különös figyelemmel a költségviselé s
kérdésére .

A pénzügyi termékek közvetítése területén a szakképesítési el őírások hiánya,
valamint az ügyfelek tájékoztatásának a hiányosságai jelentenek megoldandó
problémát . A Felügyelet nagyszabású, a közvetítői szektor egészét érintő
felmérést indított el, amely kiterjed az ügyfél-táj ékoztatásra, a személyi, tárgyi ,
szakmai feltételek meglétére, az érdekeltségi rendszerekre, valamint a
felelősségi viszonyokra .

Az eseti bizottság megkeresésére az igazságügyi és rendészeti, a szociális é s
munkaügyi miniszterek és a pénzügyminisztérium államtitkára nyújtott írásba n
tájékoztatást a bizottság által is jelzett problémák megoldása érdekében tet t
kormányzati lépésekről. Az említettek leveleiből kiderül, hogy a kormány arra
törekszik, hogy a megfelel ő jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozására
minél előbb sor kerülhessen. A szabályozás kialakítása során tekintettel kel l
lenni a fogyasztói hitel megállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányel v
hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48/EK irányelv rendelkezéseire is . Az
irányelv teljes átültetésére — a közösségi jog által el őírt határidőt is szem előtt
tartva — 2009 végéig kerülne sor .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

Az emelt szintű nyugdíjasházak működésének

	

2008. szeptember 3 .
fogyasztóvédelmi tapasztalatairó l

Előadók:

	

Szociális és Munkaügyi Minisztériu m

Hozzászólók: Közép-magyarországi Regionáli s
Közigazgatási Hivatal
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány
Tisztelet Társaság a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Újbudai Idősek Háza
Fodor László állampolgár, egy emelt szintű
nyugdíj asház lakój a

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény (a
továbbiakban: szociális törvény) tartalmazza a szakosított ellátási formák köréb e
tartozó, tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekre irányadó szabályokat .
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Ezek a szociális intézmények működhetnek átlagos szintű ellátást nyújtó
intézményként, illetve átlagot jóval meghaladó minőségű (emelt szintű) ellátást
nyújtó intézményként .

2008-as adatok szerint mintegy 160 engedélyes nyújt emelt szintű ellátást
(fenntartói megoszlás szerint : 43,1 % önkormányzati, 12,6 % egyházi, 44,3 %
nem állami), az emelt szintű férőhelyek száma pedig valamivel több, mint 5000 .
Az ellátást igénylők a jobb tárgyi feltételek és a magasabb szolgáltatás i
színvonal reményében választják az emelt szintű elhelyezést és fizetik be a nem
ritkán igen magas összegű egyszeri hozzájárulást . Többségük a bekerülé s
fedezetének biztosításához a lakását adja el, cserébe élethosszig tart ó
biztonságos ellátásának garantálását várja el .

Az állam a működés engedélyezésével és jogi szabályozással védi az ellátotta k
jogait, egyebekben az ellátás tartalmát — a szociális törvény által meghatározott
keretek között — a felek szabadon, megállapodásban rendezik. A szociáli s
törvény értelmében az ellátottal kötendő megállapodásnak tartalmaznia kel l
többek között az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét .
Emelt szintű intézmények esetében a megállapodásnak tartalmaznia kell, hog y
az intézmény az emelt szintnek megfelelő elhelyezési körülményeket biztosítja.

Az emelt szintű intézményekben folyó szakmai munkát, annak jogszerűségét ,
illetve az állami normatív hozzájárulások felhasználását több szerv is ellen őrzi .
A regionális közigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalai nem állami é s
egyházi fenntartású intézményekben évente, önkormányzati intézményekbe n
kétévente végeznek ellenőrzést . Alkotmányos jogok sérelmének gyanúja esetén
soron kívül is végezhetnek vizsgálatot a panasszal érintett intézményben . A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006-ban a szociális és gyámhivatalokkal
együtt fokozott ellenőrzést tartott, amely kiterjedt valamennyi (326) emel t
színvonalú intézményre. A Fokozott Ellenőrzési Program keretében sor került
egyrészt hatósági ellen őrzésre, másrészt egységes szempontok szerint a szakmai
munka ellenőrzésére is .

A Magyar Államkincstár ellenőrzi a normatív hozzájárulás, valamint az egyház i
kiegészítő támogatás igénylésének, felhasználásának jogszerűségét, illetve
elszámolásának szabályszerűségét .

Fontos szerepet tölt be az ellátottak jogainak védelmében a Betegjogi ,
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, amely a jogszabályban biztosítot t
számos jogköre által hathatós segítséget nyújthat az ellátottak jogaina k
érvényesítéséhez .
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Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a fenntartók többsége jogszerűen,
tisztességesen és magas szakmai színvonalon látja el feladatát, ennek ellenér e
több tipikusnak is tekinthető probléma jelentkezik az intézmények
működésében:

- Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az igénybevev ők
tájékoztatása a szociális szolgáltatások lehetőségeiről esetleges . Az esetek
jelentős részében a szociális szolgáltatásról szóló tájékoztatás fő motivációj a
nem a kliensek általános informálása, hanem a szolgáltatói érdek .

- Több intézmény esetében tapasztalható volt, hogy az intézmény i
tájékoztatók nem aktualizáltak, hiányosak vagy jogszabálysért ő gyakorlatot
tartalmaznak. Konkrét esetek voltak arra vonatkozóan, hogy intézmények a
jogszabály által engedett határokon túlmen ően határoztak meg befizetés i
összegeket, amely miatt jelentős jogsérelmek érték a klienseket.

- Az ellátottakkal kötött megállapodások többnyire sablonosak. Az
ellenőrzési tapasztalatok szerint az intézmények 28 %-ában az ellátottak nem
voltak tisztában a szolgáltatások minőségi és mennyiségi mutatóival . A
megállapodások az ellenőrzési szakértők véleménye szerint a legneuralgikusabb
pontjai voltak az intézményi dokumentációnak, amelyek igen változato s
gyakorlatot és az ellátotti jogok sérülésének széles spektrumát vetették fel . A
megállapodások egy részében - jogszabálysért ő módon - nem volt érthetően
feltüntetve a térítési díj fizetésének módjára és annak összegére vonatkoz ó
tájékoztatás .

- Előfordul, hogy az egyszeri hozzájárulás befizetésével egyidej űleg az
elhelyezés feltételeként egyszeri ún . regisztrációs díjat vagy egyéb címszó alat t
pénzt kérnek az ellátottól vagy a szociális törvény szerinti gondozási szerz ődés
mellett egészségügyi szolgáltatás nyújtására egy másik szerződést is kötnek.
Felmerült a gyanú, hogy ennek a szerződésnek részben az a célja, hogy
megkerüljék az egyszeri hozzájárulás maximális összegére vonatkozó törvény i
rendelkezéseket .

- Sok helyen az alap- és szakápoláshoz szükséges eszközök elavultak,
hiányosak, mennyiségük nem elegendő. Vannak intézmények, ahol az
intézmény nem biztosítja térítésmentesen a jogszabályban meghatározott
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök körét .

- Több helyen gond volt az étkezés min ősége és mennyisége vagy az
intézmény tisztasága is .

- A vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, a lakók sok esetben nincsene k
tisztában teljes mértékben jogaikkal .

Egészében véve megállapítható, hogy az ellátottak kiszolgáltatott helyzetéb ő l
következően, alacsonyabb érdekvédelmi képessége okán, a hatósági segítsé g
ellenére is gyakran sérülhetnek az ellátottak jogai .
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A szociális szolgáltatások a piac sajátságos szegmensét képezik, eddig kívül
estek a fogyasztóvédelem látókörén . Fogyasztóvédelmi szempontból is fonto s
lenne azonban az igénybe vevők, főleg az idősek tudatos vásárlói, illetve
fogyasztói szerepét erősíteni, annál is inkább, mert a szociális szektorban kicsi
az emberek érdekérvényesítő képessége. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
munkatársai törvényi felhatalmazás hiányában ez idáig nem vettek részt az
ellenőrzésekben, ezért fontosnak tartjuk átgondolni a fogyasztóvédelemről szóló
törvény hatályának kiterjesztését a szociális szolgáltatások igénybe vevőire mint
fogyasztókra .

A bizottság ülésén megvitatott napirendi pont

	

Időpont

A fogyasztóvédelmi oktatás helyzetéről

	

2008 . szeptember 3 .

Előadók:

	

Oktatási és Kulturális Minisztériu m
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Hozzászólók: Társadalmi Unió
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége
Magyarországi Biztosítottak és Fogyasztók
Egyesülete
Tudatos Vásárlók Egyesület e
Földművelésügyi és Vidékfejlesztés i
Minisztérium

A bizottság által napirendre tűzött témakörök megvitatása rávilágított arra, hogy
a piacgazdaság kiteljesedése a fogyasztók kiszolgáltatottságát is magával hozta.
A piac működése ugyanis nem feltétlenül jár együtt a fogyasztóvédelmi
problémák megszűnésével és a fogyasztói tudatosság növekedésével . A tudatos
fogyasztói magatartás elengedhetetlen feltétele a megfelel ő tájékoztatás és a
fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek oktatása. Ezért tartotta fontosnak az
eseti bizottság, hogy az e célok megvalósítását szolgáló intézkedések
kezdeményezése szerepeljen a bizottság által kidolgozott, el őterjesztőként
benyújtott és az Országgyűlés által elfogadott határozatban (23/2008 . (III. 12.)
OGY határozat), és ezért vette a témát külön is napirendjére .

Jelenleg az iskolai és az iskolarendszeren kívüli képzésbe kis mértékben épülte k
be a fogyasztó biztonságának erősítését célzó ismeretanyagok . Az alap-, közép-
és felsőfokú oktatás szintjén egyaránt kevés a pedagógusok továbbképzésé t
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szolgáló képzési program, oktatási, tan- és segédanyag . Az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakképesítések központi programjaiba még csak egye s
szakképzések (kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi) képzési é s
vizsgakövetelményeibe épültek be fogyasztói jogorvoslati lehet őségekkel
kapcsolatos ismeretek .

A hiányosságok orvoslását szolgáló intézkedések sorában a Nemzeti Alaptanter v
kompetencia- és műveltségi területeibe, ennek alapján pedig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által kidolgozott kerettantervekbe kerültek be a
fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásával összefügg ő feladatok. Ehhez hasonlóan
az Országos Képzési Jegyzékben szerepl ő - elsősorban a fentiekben már
említett - szakképesítések vonatkozásában a szakmai és vizsgakövetelmények
között helyet kaptak a fogyasztói érdekvédelemre vonatkozó ísmeretekke l
kapcsolatos követelmények .

A fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásban történő hangsúlyosabb megjelenés e
érdekében tervezett intézkedések között szerepel a pedagógusok
fogyasztóvédelmi tárgyú továbbképzésének támogatása, a fogyasztóvédelmi
szakirányú továbbképzés tananyagának kidolgozása és a Magyar Fels őoktatási
Akkreditációs Bizottság általi elfogadtatása, ennek céljából közös pályáza t
meghirdetése, valamint a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeine k
felülvizsgálata során az adott szakmához tartozó fogyasztóvédelmi ismeretek
figyelembe vétele .

Az alap- és középfokú intézményekben nem halogatható a fogyasztóvédelm i
ismeretek integrált oktatása . Támogatni szükséges a különböző műveltségi
területeken oktató tanárok felkészítését, képzését és továbbképzését, valamin t
biztosítani kell az oktatáshoz a megfelelő tanári segédanyagokat . A
fogyasztóvédelmi hatóságoknál, az önkormányzatoknál, a békéltető
testületeknél, a civil szervezeteknél, esetlegesen nagyobb vállalkozásokná l
jelentkező szakemberigény kielégítése érdekében támogatandó a
fogyasztóvédelmi szakirányú továbbképzés tananyagának kidolgozása és a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi elfogadtatása.

A fogyasztók oktatása, tájékoztatása, a tudatos fogyasztóvá váláshoz szüksége s
ismeretek terjesztése elképzelhetetlen a fogyasztóvédelemmel foglalkoz ó
társadalmi szervezetek tevékenysége nélkül . A pedagógusok továbbképzésébe n
konferenciák és képzések szervezésével, oktatási anyagok és segédanyago k
készítésével vesznek részt. A fiatal korosztályok elérését, érdeklődésük
felkeltését szolgálják a számukra készített kiadványok, naptárak, a számukr a
szervezett vetélkedők, pályázatok, programok . Az állampolgárok
tájékoztatásában nagy szerep jut a civil fogyasztóvéd ő szervezetek által
működtetett honlapokon közzétett információknak, a fogyasztóvédelmi profilú
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újságoknak, a tájékoztatást szolgáló filmjeiknek, valamint a fogyasztóvédelmi
klubok hálózatának . Tevékenységük nagymértékben hozzájárul a
fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztéséhez, a tudatos fogyasztóvá válá s
elősegítéséhez .
Összefoglalva: az állami oktatás különböző szintjein már megjelent a fogyasztó i
ismeretek oktatása, de ennek hatékonysága még különböző eszközökkel
erősítésre szorul . A civil szervezetek - felhasználva az állami pályázatokon nyer t
forrásokat - sokféle képzést szerveznek. Ezek színvonala eltérő, a pedagógusok
szakszerű felkészítésétől az egyszerű ismeretterjesztésig szervez ődnek képzések.
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Melléklet

Az eseti bizottság ülésén tárgyalt napirendi pontokhoz érkezet t
háttéranyagok

A bizottsági
ülés időpontja

Érintett napirendi pont Beküldő

1 . 2008 . január 14. A gyermek-, diák- é s
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemme l
összefüggő kérdései

Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság

2. 2008. január 14 . A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés )
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Nemzeti
Fogyasztóvédelm i
Hatóság – Osszefoglal ó
jelentés az iskolai és
kórházi büfék
ellenőrzésérő l

3 . 2008. január 14 . A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés )
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi
Intézet

4. 2008. január 14 . A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés )
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemme l
összefüggő kérdései

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
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5. 2008 . január 14. A gyermek-, diák- é s
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemme l
összefüggő kérdései

Junior Vendéglátóipari
Rt. – A közétkeztetés
stratégiai kérdései ,
helyzete és fejlesztés i
lehetőségei

6. 2008 . január 14. A gyermek-, diák- é s
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Turizmus-Vendéglátá s
Ágazatai Párbeszéd
Bizottság – Kézikönyv
a „gazdaságila g
legelőnyösebb ajánlat”
bevezetéséhez a
szerződéses
közétkeztetés i
pályázatoknál

7. 2008. január 14 . A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Magyar Vendéglátó
Szövetség

8 . 2008 . január 14 . A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Élelmezésvezetők
Országos Szövetsége

9. 2008 . január 14. A gyermek-, diák- és
munkahelyi étkeztetés
(közösségi étkeztetés)
jelenlegi helyzete ,
fejlesztésének feladatai ,
valamint
fogyasztóvédelemmel
összefüggő kérdései

Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége
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10 . 2008 . április 2 . A villamosenergia- és
földgázszolgáltató k
számlázási gyakorlata ,
ügyfélszolgálat i
tevékenységének színvonala

Nemzeti
Fogyasztóvédelm i
Hatóság

11 . 2008 . április 2 . A villamosenergia- és
földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata ,
ügyfélszolgálat i
tevékenységének színvonala

Magyar Energia
Hivatal

12. 2008 . április 2. A villamosenergia- és
földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata ,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

E.ON Hungária
Csoport

13 . 2008 . április 2. A villamosenergia- és
földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

Magyar
Önkormányzatok
Szövetsége

14. 2008 . április 2. A villamosenergia-
szolgáltatók számlázás i
gyakorlata, ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

ELMŰ-ÉMÁSZ NyRt .

15 . 2008 . április 2. A földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

Fővárosi Gázművek
Zrt .

16 . 2008 . április 2. A földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

Tigáz Zrt.

17 . 2008 . április 2. A földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

Égáz-Dégáz Zrt .

18 . 2008 . április 2. A villamosenergia-
szolgáltatók számlázás i
gyakorlata, ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

A Magyar Energia
Hivatal honlapjáról — A
villamosenergia-
szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztói
elégedettség mérésének
2007 . évi eredményei
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19. 2008 . április 2. A földgázszolgáltatók
számlázási gyakorlata,
ügyfélszolgálati
tevékenységének színvonala

A Magyar Energia
Hivatal honlapj áról – A
gázszolgáltatássa l
kapcsolatos fogyasztói
elégedettség mérésének
2007. évi eredményei

20. 2008 . május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- és
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

A Gazdasági
Versenyhivatal 2005 .
évi parlament i
beszámolój ának
egészségre ható
termékeket érintő
eljárásokat tartalmazó
pontjai

21 . 2008. május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- é s
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolatos
fogyasztóvédelm i
tapasztalatok

A Gazdasági
Versenyhivatal 2006 .
évi parlament i
beszámolój ának
egészségre ható
termékeket érintő
eljárásokat tartalmazó
pontjai

22. 2008. május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- és
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolatos
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

A Gazdasági
Versenyhivatal 2007 .
évi parlament i
beszámolój ának
egészségre ható
termékeket érintő
eljárásokat tartalmazó
pontjai

23 . 2008. május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- és
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelm i
tapasztalatok

A Gazdasági
Versenyhivatal
Versenykultúra
Központja által az
egészségre ható
készítmények
tárgyában kiadott
tájékoztató füzet
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24. 2008 . május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- é s
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

Az egészségre ható
termékek a
versenyfelügyeleti
eljárások tükrében .
Készítette: dr. Zenisek
Andrea, Gazdasági
Versenyhivatal ,
Fogyasztóvédelmi
Iroda

25 . 2008 . május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatás ú
készítmények, élelmiszer- é s
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

A kozmetikai termékek
a versenyfelügyelet i
eljárások tükrében. dr .
Szűcs Dóra, Gazdaság i
Versenyhivatal ,
Fogyasztóvédelmi
Iroda

26. 2008. május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- é s
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

Az Állami
Népegészségügyi é s
Tisztiorvosi Szolgálat,
valamint az Országo s
Élelmezés- és
Táplálkozástudományi
Intézet által készített
háttéranyag

27. 2008. május 28 . Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- és
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

Jelentés az
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eseti
bizottsága számára az
Országos
Gyógyszerészeti
Intézet
fogyasztóvédelm i
tevékenységéről

28 . 2008. május 28. Az egészségre ható
termékekkel (gyógyhatású
készítmények, élelmiszer- é s
étrend-kiegészítők,
gyógynövények) kapcsolato s
fogyasztóvédelmi
tapasztalatok

A gyógynövény-
drogok, illóolajok
minősítésének és
forgalmazásának
helyzete. Készítette : dr.
Kiniczky Márta
minőségbiztosítás i
igazgató, RIMP
Gyógynövénykutató
Intézet
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29. 2008 . június 18. A lakosság számára nyújtott
építőipari szolgáltatások
fogyasztóvédelmi kérdései

Építési termékek és
építmények
megfelelőségének
ellenőrzése — az
építtető mint fogyasztó
védelme. Készítette : a
Nemzeti Fejlesztési é s
Gazdaság i
Minisztérium
Építésügyi és
Építészeti Főosztálya

30. 2008. június 18 . A lakosság számára nyújtot t
építőipari szolgáltatások
fogyasztóvédelmi kérdései

A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi
Hatóság 2007-2008 .
évi, az építési termékek
körében végzett
fogyasztóvédelmi
ellenőrzések
jelentéseinek
összefoglalása

31 . 2008. június 18 . A bankok lakossági hitelezési
gyakorlata, a lakosság i
pénzügyi műveletek
fogyasztóvédelmi kérdései

A Pénzügyi
Szervezetek Állami
Felügyeletének
tájékoztatója az
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eseti
bizottsága részére

32. 2008. június 18 . A bankok lakossági hitelezési
gyakorlata, a lakosság i
pénzügyi műveletek
fogyasztóvédelmi kérdései

A PSZAF Felügyeleti
Tanácsának 9/2006.
(XI. 7.) számú ajánlása
a lakossági hitelezé s
előzetes ügyfél -
tájékoztatási és
fogyasztóvédelm i
elveirő l

33 . 2008. június 18 . A bankok lakossági hitelezési
gyakorlata, a lakosság i
pénzügyi műveletek
fogyasztóvédelmi kérdései

A Gazdasági
Versenyhivatal
parlamenti
beszámolój ának
pénzügyi vonatkozású
részei
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34 . 2008 . június 18 . A bankok lakossági hitelezési
gyakorlata, a lakossági
pénzügyi műveletek
fogyasztóvédelmi kérdései

(A Gazdasági
Versenyhivata l
Fogyasztóvédelmi
Irodájának
tájékoztatója a
pénzügyi
szolgáltatások piacát
érintő eljárásokról )

35. 2008 . június 18 . A bankok lakossági hitelezési
gyakorlata, a lakosság i
pénzügyi műveletek
fogyasztóvédelmi kérdései

Hitelkártyák é s
meghatározó szerepl ők
nagyító alatt .
Készítette : dr. Grimm
Krisztina, Gazdasági
Versenyhivatal

36. 2008 .
szeptember 3 .

Az emelt szintű
nyugdíjasházak működésének
fogyasztóvédelmi
tapasztalatai

Háttéranyag a z
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eseti
bizottsága 2008.
szeptember 3-a i
ülésére. Készítette : a
Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium

37. 2008.
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatás
helyzetének áttekintése

Háttéranyag az
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eseti
bizottságának 2008 .
szeptember 3-ai
ülésére. Készítette : az
Oktatási és Kulturáli s
Minisztérium

38 . 2008 .
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatás
helyzetének áttekintése

A fogyasztóvédelmi
oktatás helyzete
(tájékoztató az
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eset i
bizottsága részére) .
Készítette : a Szociáli s
és Munkaügyi
Minisztérium
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39. 2008 .
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatá s
helyzetének áttekintése

A Fogyasztóvédelmi
Egyesületek Országos
Szövetsége oktatási
tevékenységének
bemutatása

40. 2008 .
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatá s
helyzetének áttekintése

Az Országo s
Fogyasztóvédelm i
Egyesület oktatási
tevékenysége

41 . 2008 .
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatás
helyzetének áttekintése

A Társadalmi Uni ó
beszámolója az
Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi eset i
bizottságának

42. 2008.
szeptember 3 .

A fogyasztóvédelmi oktatás
helyzetének áttekintése

A Tudatos Vásárlók
Egyesülete oktatási
tevékenysége

Alexa György
a bizottság elnöke
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Az Országgyű lés
Fogyasztóvédelmi eseti bizottsága

Bizottsági önálló indítvány benyújtása

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a Házszabály 89 . § (2) bekezdése alapján benyújtja a
bizottság 2008. november 20-i ülésén elfogadott jelentését .

Budapest, 2004. november 24 .

Tisztelettel :

Alexa György
elnök
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