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Dr. Szili Katalin asszony,
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság az alábbi
határozati javaslatot terjeszti el ő :

Az Országgyűlés
	 /2008. (	 ) OGY határozata

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységér ől szóló jelentés elfogadásáról és a
fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekrő l

1. Az Országgyű lés elfogadja a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységér ől szóló
jelentést.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az alábbi javaslatok
törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehetőségét :

a) A lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztók védelmét teljesebbé tév ő–
a közösségi jogi rendelkezéseket is szem el őtt tartó – szabályozás kialakítása, különö s
tekintettel az ügyfelek előzetes tájékoztatására, a szerződési feltételek ügyfél számára
kedvezőtlen egyoldalú módosítására, az el őtörlesztés, valamint a pénzügyi termékek
közvetítésének szabályaira.

b) A közétkeztetést ellátó szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárá s
reformja annak érdekében, hogy az elbírálás során a min őség, az élelmiszer-biztonság és az
egészséges táplálkozás fő szemponttá válhasson .

c) A közétkeztetésre vonatkozó jogi szabályozásban a korcsoportonként el ő írt energia-
és tápanyag-beviteli értékek kötelezővé tétele .

d) Az egészségre ható termékekre vonatkozó joganyag áttekintése és módosítása során a
fogalomrendszer pontosítása, módszertani kötelezettségek elő írása, valamint annak lehetővé
tétele, hogy az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a nyilvántartásba vétele



előtt áttekinthesse a termék dokumentációját és megtagadhassa a nem megfelelő termék
forgalomba hozásának lehet őségét .

e) Az építőipari szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó rendeletekben az
alkalmassági időre, a jótállási és szavatossági idő meghatározására vonatkozó szabályo k
összhangjának biztosítása.

f) A fogyasztóvédelemről szóló törvény hatályának kiterjesztése a szociáli s
szolgáltatások igénybe vevőire mint fogyasztókra.

3 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet az alább i
javaslatok megvalósítása érdekében :

a) A felelős hitelező i és hitelfelvevői magatartás erősítése. A pénzügyi szolgáltatások
területén a fogyasztói tudatosság növelése, a fogyasztók pénzügyi ismereteinek és a pénzügy i
kultúrának a fejlesztése .

b) A gyermekintézmények élelmezési és szolgáltatási színvonalának javítása, a
hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő táplálkozásának elősegítése a közétkeztetésben .

c) A közétkeztetés finanszírozásának felülvizsgálata, a norma minimális összegének
meghatározása .

d) Tagállami fellépés lehet őségének áttekintése az egészségre ható termékekr e
vonatkozó európai uniós szabályozás szigorítása és egyértelművé tétele érdekében.

e) Az energiapiaci liberalizáció során a fogyasztóvédelem szempontjainak
érvényesítése .

fj A hatékonyabb ellenőrzés érdekében az építés-ellenőrzést végző hatóságok
finanszírozásának növelése és szervezeti megerősítése .

g) A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők tudatos fogyasztói szerepének erősítése .
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolás

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság a 12/2007. (III .7.) OGY határozat 3 . pontja alapján J/ . . . .
szám alatt az Országgyűlés elé terjeszti a tevékenységéről szóló jelentést, amely a bizottság
2007. október 19 . és 2008 . szeptember 30. között végzett munkájának tapasztalatait foglalj a
össze. A fenti határozati javaslatban foglaltak indoklásai a jelentés alapját képező , az adott
témák kapcsán kialakított és a bizottság által egyhangúlag elfogadott tájékoztatókbó l
vezethetőek le.

A jelentésben szereplő összegzésen túl a bizottság országgyűlési határozati
javaslatában fogalmazott meg több olyan javaslatot, amelyek megvalósítása érdekébe n
kormányzati intézkedést tart szükségesnek .

Budapest, 2008 . november 20 .

Alexa György
elnök
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