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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉP V ISELŐ

Zárószavazás előtti módosítóiavaslat
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök ÍJrS
Az egyes házszabályí rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 107. § (1)

bekezdése alapján „egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő
módosításáról” szóló T/13138 . számú törvényjavaslat T/13138/13. számú egységes
javaslatához a következő
zárószavazás el ő tti módosító javaslato t
terjesztem elő:

1. Az egységes javaslat I. §-a a következőképpen változik :
»l. §
(1)Afogyasztóvédelemró szóló1997.éviCLV . törvény(atovábbiakban :Fgytv.)a
következ ő 54 .§-salegészül ki:
.54 . § A 17/D . § (3) bekezdésébenelőírt képzettségnélkülfagyasztóvédelmireferens
legkésőbb 2014 . július31-éig foglalkoztatható."

2)Az Fgytv .[fogyasztóvédelemről szóló 1997 . évi CLV. törvény] e törvény12.,
mellékletévelegészül ki. [56/A. §-a az alábbi (b) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felel ős miniszter, hogy a
fagyasztóvédelemért felel ős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa me g
a fogyasztóvédelmi referens képzettségére és szakmai gyakorlatára vonatkozó részletes
szabályokat.)”

2. Az egységes javaslat 2 . §-a a következőképpen változik:
»2•
(1) Atársasházakrólszóló 2003 . évi CXXXiII. törvény(atovábbiakban : Tt.) a következő
27/A.§-salegészül ki :

„27/A. A társasház szerveinek . e szervek működésének törvényességi felügyeletét a
iegyző az egyesülési jogról, a közhasznú jogállasról, valamint a civilszervezetek mű ködéséről
és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV . törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi
ellenőrzés szabályai megfelel ő alkalmazásával látja el.”
a). A [társasházakról szóló 2003 . évi CXIII. törvény (a továbbiakban :" Tt. [)] a
következő 43/A. §-sal egészül ki

„43/A . § (1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság – többletdíjazás felszámítás a
nélkül – a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t
az 1 .
a) minden hónap 15 . napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüg eg sztve
mellékletben meghatározott formában és tartalommal – írásban, figyelemfelkelt ő és a
fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdon ú
épületrészeket érintő, valamint a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzem i
szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház
tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban ,
b) minden év február 15 . napjáig, írásban, a közös tulajdonú épületrészeket érint ő és a 24, §
(2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a
rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az anna k
eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgál ó
helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól a 24 . § (2) bekezdés a) és b) pontj a
alapján számított költségnerc szerinti bontásban és évenként összesítve, é s
c) a 35. § (1) bekezdése szerinti íd őpontiga 48 . § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakról.
(2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a társasház
számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem
tekintetében elegendő erre a tényre utalni .
(3) Ha a társasház valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a
rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor a közös képvisel ő vagy az intézőbizottság
köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthet ő és világos módon szerepeltetni . Ha a
társasház a villamos energiát vagy földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi ,
akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a társasház
nem jogosult a rezsicsökkentésre.
(4) Az (1)-(3) bekezdés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgytv .) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés .
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv .-t kell alkalmazni, azzal, hogy a
közös képviselő vagy az intézőbizottság tagja az Fgytv . alkalmazásiban vállalkozásnak
minősül akkor is, ha természetes személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdaság i
tevékenységi körén kívül es ő célból jár el .
(6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdésben
foglaltak megsértését, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére a közös képviselő
vagy az intézőbizottság köteles, a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli . A bírság
megfizetéséért az intézőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges .

(7) Rezsicsökkentés alatt a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013 . évi LIV .
törvény 9. §-ában foglaltakat kell érteni . "

3.

Az egységes javaslat 6. §-a a következ őképpen változik :
„6• §

(j)_Az Lszt. „Az igazgatóság” alcíme a következ ő 24/B. §-sal egészül ki :
„248. § (1) Az igazgatóság a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan - többletdíjazás felszámítása nélkül – tájékoztatja a tagokat és nem tag tulajdonosokat
a) minden hónap 15 . napjáig, legalább 45nap időtartamra kifüggesztve– a 1. mellékletben
meghatározott formában és tartalommal – írásban, figyelemfelkelt ő és a fogyasztók által
jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a lakásszövetkezet tulajdonában álló
épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló
lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhet ő közüzem i
szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a
lakásszövetkezetek tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenként i
bontásban,
b) minden év február 15 . napjáig, írásban, a lakásszövetkezet tulajdonában álló
épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában áll ó
lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi
szolgáltatások dijai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeke n
történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tag és a nem tag tulajdonos lakása és
nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkez ő megtakarításainak
összegéről költségnem szerinti bontásban és évenként összesitve, és
c) a 23. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakról .

(2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a
lakásszövetkezet számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e
költségnerc tekintetében elegend ő erre a tényre utalni .
(3) Ha a lakásszövetkezet valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesül t
a rezsicsökkentésb ől eredő megtakarításban, akkor az igazgatóság köteles ennek indokát a
tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a lakásszövetkezet a villamo s
energiát vagy a földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a
tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a lakásszövetkeze t
nem jogosult a rezsicsökkentésre.
(4) Az (1)-(3) bekezdés a fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV . törvény
továbbiakban : Fgytv.) alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés .
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv .-t kell alkalmazni, azzal, hogy a z

igazgatóság tagja az Fgytv, alkalmazásában vállalkozásnak minősül akkor is, ha természetes
személy vagy önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül es ő célból jár
el.

(6) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja az (1) bekezdésbe n
foglaltak megsértését, a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére az igazgatóság tagjai
egyetemlegesen kötelesek, a lakásszövetkezetet helytállási kötelezettség nem terheli .
(7) Rezsicsökkentés alatt a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény 9 . §-ában foglaltakat kell érteni ."

4. Az egységes javaslat 8 . §-a a következőképpen változik :
„8. §
A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény 3 . 42. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

„42 . Lakossági fogyasztó : az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helye t
képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdül ő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célr a
használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésér e
megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet1[ . HJha a lakóépületben a műszakilag
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára
vételez és a vásárolt villamos_ energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdaság i
tevékenységet;”
5. Az egységes javaslat 12. §-a a következőképpen változik:
„12.
(1) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013 . évi CLXXXIII.
törvény 4 . §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„4. § Az Fgytv. a következő 171D . §-sa1 és azt megelőző alcímmel egészül ki :
„Fogyasztóvédelmi referen s
171D. (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban : Szt.) hatálya
alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni .
(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érint ő
tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelm i
tárgyú oktatás, képzés szervezése . A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a
fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltet ő testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi
feladatokat is ellátó állami szervekkel.
(3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Uni ó
tagállama és az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes más állam

állampolg ákétéves,ra lehet, aki [j ogszabályban meghatározott képzettséggel vagy legaláb b
fogyasztóvédelmi területen szerz ett szakmai gyakorlatta l ren delkezik]
a) államilag elismert fogyasztóvédelmiszakképesítést vagy szakképzettséget szerzett,
vagy
b) részére iskolarendszeren kívüli hatósági jelleg ű képzést követően képesítési
bizonyítvány kiadására került sor.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi
referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, aho l
a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat ,
továbbá
b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgála t
működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik .

(5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell
foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezdés szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppe l
vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik .
6 A fo
ellátható.

asztóvédelmi referensi tevéken sé me bfzási szerz ődés keretében is

7 A fo' asztóvédelmi referens készéssel és vizs áztatással a továbbiakban : ké+zés
kapcsolatos tevékenység szakmaifelügyeletét a fogyasztóvédelmi hatóság látja el .
8 A 3 bekezdés b + ont` a szerinti ké + zést ol an o!J személ o i személ is é
nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv szervezhe t
(atovábbiakban : szervező), amely a képzés céljának megfelel ő oktatási anyaggal, valamin t
tanulmányiésvizsgaszabályzattal rendelkezik.,
(9) A fogyasztóvédelmi referens képzésre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a
fogyasztóvédelmi hatóság felé.
(10) A (9) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell :
a) annakigazolását.hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra a szervez ő

rendelkezésre áll ,
b) annak igazolását . hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel ő
oktatók és vizsgáztatók a szervező rendelkezésre állnak.,
c}a képzés tárgyköreinek megfelel ő tantervet és felkészitő anyagot ,
d) a tanulmányiés vizsgaszabályzatot .
(11) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés tantervét és felkészít ő anyagát. azoktatás
és vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a fogyasztóvédelmi hatós g hagyja jóvá .
(12) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi:
a) a tanterv és a felkészít ő anyag vizsgálata során, hogy az abban foglaltak alkalmassá
teszik-e a képzésben részt vevő t a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására, az tartalmazza- e
valamennyi tárgykört, továbbá megfelel-e ahatályosjogszabályi előírásoknak;,

5

b)a_tanulmányi és vizsgaszabálvzat vizsgálata során, hogy azmegfelel ően
tartalmazza-ea képzés és a vizsga feltételeit.
13 A fo. asztóvédelmi hatásá • orszá • os n ílvántartást vezet a szervező kről
ellenőrzia szervezők e tárvénynek és a benyújtott dokumentumoknakmegfelel ő m űködését ,
ésa képzésfeltételeit.Amennyibenafogyasztóvédelmi hatóság a szervező nem megfelel ő
működését ellapítja meg,törli a nyilvántartásból .
Eredményes vizsgát kővetően a fogyasztóvédelmi
bizonyítványt adk, akiadott képesítési bizonyítványokatnyilvántartja.
(14)

hatóság_ké esv ítési ,

15 A 3 bekezdés b ont a szerinti ké . zésre az vehető fel,akilegalább középfokú
végzettséggel rendelkezik,valamintaképzésmegkezdéséhez szükséges feltételeket
teljesítette.A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy a jelentkező:
a) aképzésrea meghatározott formábanjelentkezzen és
N aképzés díját megfizesse.

(16) Afogyasztóvédelmihatóságmindenév január 31 .napjáigközzéteszia
fagyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét .
(17)A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés szakmai követelményeit az 1 .melléklet
tartalmazza. "

(2) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013 . évi CLXXXIII .
tárvény 8 . §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„8. § Az Fgytv . 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellen őrzi – a szerződés létrejöttére, érvényességére,
joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével –
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással ,
b)a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
referens
d)
a
panaszkezeléssel,
ügyfélszolgálattal,
fogyasztóvédelmi
foglalkoztatásával, valamint
e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló
– kötelezettségével
ósszefiggő, e tárvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések
betartását, és eljár azok megsértése esetén.'”

(3) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013 . évi CLXXXIII.
törvény 14. (l) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
» (1) Az Fgytv. 57. § (1) bekezdése a következő]) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja .)

, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006 . december 12 .) a
belső piaci szolgáltatásokról [a 2 . § i) pontja, a 16/B . (1) és (3) bekezdése, a 17/D . § (4)
bekezdése) :,"'
(4) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célúmódosításáról szóló 2013 . évi CLXXXIII.
törvény 24 .§-ahelyébe akövetkező rendelkezés lép :
„24. § (1) Ez a törvény a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetésé t
követő ötödik napon lép hatályba.
(2) A 21 .

2013 . november 22-én lép hatályba.

(3) A 2. §, a 14 . § (1) bekezdése, a 15 . §, a 16.
2014 . január 1-jén lép hatályba.

(2) és (4) bekezdése, valamint a 26 .§

3_ az 5-9. a 10. (21 bekezdése, a 11–12.§ a 14. f2) bekezdése, a 16.
(4.
(1) és (3) bekezdése, a 17–19 . §, a 22 . § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése . valaminta
23. § (6) bekezdése az e törvény kihirdetését követ ő hatvanadik napon lép hatályba .
(5) A 4. & 2014. február 1-jén lép hatályba.

6. Az egységes javaslat 15. §-a a következőképpen változik:
§
(1) Ez a törvény – a (2)bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013 . december 31-én lép
hatályba.
(2) E törvény 1 . -a és a 2.

(1) bekezdése 2014 : február 1 :jén lép hatályba.

7. Az egységes javaslat 1 . melléklete a következőképpen változik :

„ I. melléklet a 2013. évi ... . törvényhez
„1, melléklet a 2003 . évi CXXXIII. törvényhez:
A társasházak által alkalmazandó hirdetmény
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HIRDETMÉNY
a közös tulajdonú épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja ,
valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások
díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház
tekintetében jelentkező megtakarításáró l
CÍM*
ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE* *
Elszámolt id őszak :
túl-

ig

Fizetett összeg:

Ft

A társasház megtakarítása az
elszámolt időszakban:

Ft

A társasház megtakarítása 2013 .
január 1 je12013. július 1-je** *
óta összesen :

Ft

A társasházi törvény 431A. § {3) bekezdése szerinti tájékoztatás****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi id őpontja:
* az érintett társasház címét kell feltüntetn i
** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni
** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő
idöpontj ának felel meg
* * * * a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a társasházi törvény el őírja"

8 . Az egységes javaslat 2 . melléklete a következőképpen változik:
2. melléklet a 2013 . évi ... , törvényhez
„1. melléklet a 2004 . évi CXV. törvényhez
A lakásszövetkezetek által alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY
a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő közüzemi
szolgáltatások díja, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonába n
álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül ne m
mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentése k
eredményeként a lakásszövetkezet tekintetében jelentkez ő megtakarításáró l
CÍM*
ÉRINTETT KÖZtJZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**

Elszámolt id őszak:
Fizetett összeg:
A lakásszövetkezet
megtakarítása az elszámolt

tól-

ig
Ft
Ft

időszakban:

A
lakásszövetkezet
megtakarítása 2013. január 1je/2013 . július 1-je*** óta

Ft

összesen:

A lakásszövetkezeti törvény 241B . § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás*** *
Hirdetménykifüggesztésénekidőpontja:
Hirdetménylevételéneklegkorábbi időpontja
*az érintett lakásszövetkezet megnevezését és címét kell feltüntetn i
** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetn i
a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezd ő
időpontjának felel meg
**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakásszövetkezeti törvény el őírja"
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9. Az egységes javaslat a következő új 12. melléklettel egészül ki :
„1 . melléklet a 2013 . évi. . . törvényhe z
mellékletaz1997. évi CLV. törvényhez
Afogyasztóvédelmi referens hatósági jelleg ű képzésszakmai követelménvei

A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvet ő és a területspecífiku s
fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az e törvény 171D.§-ában
fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására .
1. A képzés témakörei
1 . 1 . A képzés tárgykörei :
I . 1 .1 . Fogyasztóvédelmi alapismeretek :
a) a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere,
b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai ,
c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok ,
d) az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások,
e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minő ségi kifogások intézése,a
fogyasztót megillető jogok,
f) a tisztességes szerző dési feltételek kialakítása,
a s eciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerz ődések, üzlethelyisége n
kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok
h) a megyei(fővárosi)kereskedelmi és iparkamara mellett m űködő békéltető testület
eljárásának szabályai, valamint
i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe .
1 .1 .2 . Szabadon választható szakirányok :
1. 1 .2. I . Elektronikus hírközlésszakirány
a) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ismerete k
b) panaszkezelés és ügyfélszolgálat szabályo k
1 .2.2. Idegenforgalmi szakirány
g) utasjogok
b) panaszkezelési szabályo k
c) utazási szerződésre, utazásközvetítésre vonatkozó szabályo k
1.1 .2.3. Közszolgáltatások szakirány
a) közszolgáltatók panaszkezelése és ügvfélszolgálat a
b aközszol ! áltatók hatósá i ellen őrzésének rendszere
c) számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás (korlátozás)
közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlaké p

és

visszakapcsolás

1 . 1 . 2. 4 . Kereskedelmi szakirány
a) általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismerete k
b) panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok
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c) általános termék-biztonságossági ismeretek
(I) villamosés műszaki termékek biztonsága és címkézése
e) vegyipari termékek biztonsága és címkézés e
f) játékok biztonsága és címkézés e
g) általános élelmiszerjogi ismeretek
h) termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások
1 .2. A képzés során afogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely
mellé kötelezően választandó legalábbegyszakirány.
2. A képzési idő
A fogyasztóvédelmi alapismeretek képzés időtartama 50 óra. amelyből 90 % elméleti, 10%
gyakorlati részből áll.
Az elektronikus hírközlés szakirány képzésének id őtartama 20 óra, amelyből 90 % elméleti,
10 % gyakorlati részből áll.
Az idegenforgalmi szakirány képzésének időtartama 30 óra, amelyből 90 % elméleti . 10%o
gyakorlati részb ől áll.
A közszolgáltatások szakirány képzésének id őtartama 50 óra, amelyb ől 90 % elméleti, 10 %'o
gyakorlati részből áll.
Akereskedelmi szakirány képzésének id őtartama 50 óra, amelyb ő l 90 % elméleti, 10%
gyakorlati részb ől áll .
Az órákon való részvétel kötelező,ateljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás
esetén a képzést megkellismételni .
3. A vizsga
A képzésésa vizsga részletes szabályait a képzést szervez őnek tanulmányi és
vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihe z
igazodó felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertan i
útmutató készítéséről, az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről,valamint
az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról .
Afogyasztóvédelmi referens képzésen oktató,valamint vizsgán vizsgáztató lehet, ak i
a szakirányú felsőfokú végzettség g eg 1, vagy

b) legalább 3 éves, valamely fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságnál eltöltött
gyakorlattal rendelkezik, vag y
c) legalább 3 éven keresztül békéltető testületi tagként tevékenykedett .
A képzési id ő lejártát követően a résztvevő vizsgát köteles tenni . A képzés elvégzését,
valamint a vizsga letételét követ ően fogyasztóvédelmi referens megnevezés ű képesítés
megszerzéséire kerül sor.
A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el.A vizsgabizottságot
elnökvezeti . Az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki .
A vizsga írásbeli ésszóbelirészből áll. Az írásbeli vizsga megoldására 180 perc ál l
rendelkezésre . A szóbeli vizsgán a szóbeli vizsgakérdésekből szükséges ismertetnie tudásáta
vizsgázónak.
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A vizsga eredményét a pontérték alapján, %-ban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt ,
megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni . A megfelelt minősítéshez legalább 60
%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 90 %-os eredmény szükséges .
A képzést szervez ő a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét és az
eredmények összesítését a szervez ő 5 napon belül megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak .
A vizsga eredményes teljesítéséről a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési bizonyítványt állí t
ki, mely tartalmazza a képzésben részt vev ő által elvégzett szakirányt.""
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INDOK.OLA S

A javaslat a következő tartalmi és jogtechnikai kodifikációs pontosításokat tartalmazza:
1. A fogyasztóvédelmi referensi feladatkör létrehozásával a munkaerőpiacon, országos szinten
nagy igény mutatkozik az ilyen végzettséggel rendelkez ő szakértők foglalkoztatására, Ennek
megfelelő biztosítása érdekében szükséges a hatósági jelleg ű képzésre vonatkozó előírások
pontos rögzítése. Meghatározásra kerültek a képzés alapvet ő követelményei, melyek révén
biztosítottá válik, hogy a fogyasztóvédelmi referensi feladatokat megfelel ő szakértelemmel é s
tudással rendelkező személyek lássák el . A képzés szakmai felügyeletét a fogyasztóvédelm i
hatóság látja el . A fogyasztóvédelmi referensek kötelező alkalmazásának időpontja a kellő
felkészülési idő biztosítása érdekében 2014 . február 1-re módosul .
2. A rezsicsökkentések következtében megtakarított összegr ől szóló társasházi hirdetmény
kifüggesztésének dátuma feltüntetésre kerül annak érdekében, hogy a közös képvisel ők
igazolni tudják a kifüggesztésr ől szóló előírások maradéktalan betartását . A kifüggesztés
minimális időtartama 45 napra változik, így hónapról hónapra nyomon tudják követni a
fogyasztók megtakarításuk változását.
3. Rögzítésre kerül továbbá, hogy a társasház és annak szervei törvényességi felügyeletére a
jegyzők jogosultak .
4. Nyelvtani pontosítások .

Budapest, 2013 . december 15.

Németh Szilárd István
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
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