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Országgyűlési képviselő

Módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a alapján
– a 91 . § (4) bekezdésében * foglaltaknak megfelel ően – Magyarország 2015. évi központ i
költségvetésérő l szóló T/1794. számú törvényjavaslathoz a következ ő módosító javaslatot
terjesztem elő .

- A törvényjavaslat 2015 . évi költségvetési el ő irányzatainak - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom :

A HHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és a kiadás i
főösszegére és egyenlegére — a Gst. 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag a
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot
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Javaslat a 2015 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel )
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ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT+/-

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA

-TÁS KIADAS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS KIADAS BEVETEL
TÁMOGA -

TÁS

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok

14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett

működő békéltető testületek támogatása

316,8 316,8 43,2 43,2 360,0 360,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el ő irányzat-módosítás tüntetend ő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az

el ő irányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat
más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő
rendelkezésekkel . Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .
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INDOKOLÁS

A fogyasztóvédelemr ől szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv .) 18 . § (3) bekezdése értelmében az állam - a
költségvetési törvényben meghatározott mértékben - gondoskodik a békéltet ő testületek működésének
ügyszámarányos támogatásáról .

A békéltető testület alternatív (peren kívüli) vitarendezési lehet őséget kínál . Eljárásának alapvet ő célja a
fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez ne m
lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése . Az
Fgytv. értelmében a testület egyezségében vagy kötelezést tartalmazó határozatában foglalt dönté s
végrehajtási eljárás keretében kikényszeríthető. A békéltető testületek léte jelent ősen enyhíti az
igazságszolgáltatásra nehezedő terhet, a vállalkozás és a fogyasztó oldaláról nézve pedig egyszerű , gyors
és költséghatékony. A békéltető testületi eljárásoknak hatalmas szerepük van a fogyasztóvédelm i
igényérvényesítésben, Magyarországon a békéltető testület teremt a fogyasztónak reális lehetőséget arra ,
hogy elkerülve a bírósági utat (amely költséges és számára bonyolult is), a vállalkozással fennálló vitáj a
ingyenesen és a peres eljárásnál sokkal gyorsabban oldódjon meg .

A békéltető testületek éves ügyszáma az elmúlt években (2011-ig) átlagosan 20%-kal növekedett . Az ezt
követő csökkenés oka, hogy 2011 . július 1-jétő l a pénzügyi, biztosítási jogvitákkal kapcsolatos ügytípus
kikerült a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m űködő békéltető testületek
hatásköréből, azóta a korábban PSZÁF, jelenleg pedig az MNB mellett m űködő Pénzügyi Békéltető
Testület kizárólagos hatáskörrel rendelkezik ezekben az ügyekben. A hatáskör sz űkülésének eredménye ,
hogy 2011-ben lecsökkent a 20%-os növekedési arány 5%-ra, majd a következ ő évben 2011-rő l 2012-re
az ügyszámnövekedés 6%-os, 2012-r ől 2013-ra a növekedés már 7%-os volt . A növekedési arán y
fokozatosan emelkedik, így 2013-ról 2014-re, illetve 2014-rő l 2015-re 10%-os ügyszám-növekedéssel
számolunk, 2015-re várhatóan 10900-ra emelkedik az ügyek száma.

Az ügyszámok alakulásánál figyelembe kell venni az utóbbi évek változásait, békéltet ő testületek
feladatköreinek b ővülését . A 2012 . július 29-én hatályba lépett Fgytv. módosítása következtében a mikro ,
kis és középvállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, egyházi jogi személyek és civil szervezetek i s
fogyasztónak minősülnek a békéltető testületi eljárások során, így a természetes személyeken kívül a kkv-
k, lakásszövetkezetek, társasházak, egyházi jogi személyek és civil szervezetek is kezdeményezhetne k
békéltető testületi eljárást, ebbő l következően növekszik a testületekhez fordulók köre . Új – eljáráson
kívüli – feladatként jelentkezik már második éve a békéltet ő testületek tanácsadási tevékenysége, amel y
szerint a hozzájuk panasszal forduló fogyasztóknak és vállalkozásoknak jogi tanácsadást és felvilágosítás t
adnak. Szintén az Fgytv.-ben rögzítésre került a tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont
feladatainak ellátása a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács
524/2013/EU rendelete alapján, amelynek hatására ismét növekedni fog a békéltet ő testületi kérelme k
száma. A hazai kapcsolattartó békéltet ő testület ugyanis útba igazít minden érdekl ődőt az Európai Unió
bármely szegletéb ől, hogy melyik hazai békéltető testülethez nyújtsa be ügyét és megadják enne k
elérhetőségét is .

A 2015-ös tervezésnél ráadásul az ügyszámnövekedés mellett további olyan változásokkal is számoln i
kell, amelyek az erőforrások keretének b ővítését indokolják :

- A fogyasztói jogviták alternatív rendezésérő l szóló 2013/11/EU irányelv (a továbbiakban : irányelv)
Európa-szerte teremt egységes követelményeket az alternatív vitarendezési fórumokra, íg y
Magyarországon a békéltet ő testületekre vonatkozóan. Az irányelvben pedig egy sor olyan új el ő írás
került meghatározásra, amelyeket hazánk európai uniós tagságából fakadóan érvényre kell juttatni . Az
irányelv 25 . cikke értelmében legkés őbb 2015. július 9-ig át kell ültetni a nemzeti jogba ezeket az új
előírásokat. Az új többletfeladatok pedig megnövekedett er őforrás-igénnyel járnak, amelyre vonatkozóan



-4 -

az irányelv 46. preambulumcikke is rögzíti : „A hatékony működés érdekében az alternatív vitarendezés i
fórumoknak elégséges humánerőforrással, valamint tárgyi és pénzügyi forrásokkal kell rendelkezniük . A
tagállamoknak döntést kell hozniuk a területükön lévő alternatív vitarendezési fórumok finanszírozásána k
megfelelő formájáról . ”

- A fogyasztói jogviták online rendezésér ől szóló 524/2013/EU rendelet közvetlenül hatályba lép ő
rendelkezései folytán már kijelölésre került online tagállami kapcsolattartó pont feladatainak ellátás a
jelentős többletteherrel fog járni 2015-ben, az online vitarendezési tanácsadók ugyanis a megfelelő
békéltető testülethez való irányítás mellett végig érdemi segítséget nyújtanak a határon átnyúló onlin e
vitában érintett feleknek az egész eljárás során, emellett tanácsadási feladatokat is ellátnak .

- A fogyasztó fogalmának kiterjesztése (Fgytv . alapján) : a mikro, kis és középvállalkozások ,
lakásszövetkezetek, társasházak, egyházi jogi személyek, civil szervezetek is fogyasztónak min ősülnek a
békéltető testületi eljárásokban .

- A békéltető testületek tanácsadási tevékenysége (Fgytv . alapján) : komoly problémát jelent a tanácsadó k
díjazása, ugyanis Fgytv. 29/C § . értelmében az eljáró tanács vagy annak tagja nem adhat tanácsot a
fogyasztó részére, így külön forrás biztosítása indokolt, amely testületenként átlagosan 1 millió Ft lenne ,
így összesen 20 millió Ft a 2015-ös évre .

A békéltető testületeknek emellett nincs lehetőségük az állami támogatáson felüli forrás bevonására, piac i
alapon nem működhetnek, más módon nem juthatnak bevételhez . A Magyarország 2014. évi központi
költségvetésérő l szóló hatályos költségvetési törvényben is még a testületek idei működésére az állam 36 1
millió forintot bocsátott rendelkezésre . 2015-ben ugyanakkor a meglév ő felelősségek mellett további új
kötelezettségek is hárulnak a testületekre, amelyeket teljesíteniük kell . Mindezek miatt, amennyiben a
2015 . évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat a jelenlegi formájában kerül elfogadásra é s
kihirdetésre, úgy nem lesz biztosított a békéltet ő testületek feladatának ellátása sem, az abban szerepl ő ,
idei évhez képest is csökkentett 316,8 millió forintos összeg nem elegend ő a működési költségek
fedezésére .

A fentiekbő l következően az ügyszámarányos támogatási elvet figyelembe véve a békéltet ő testületeknek
legalább 360 millió Ft-ra van szükségük 2015-ben .

Budapest, 2014 . november 20 .

Szmáry.Kristóf
Fidesz – Magyar Polgári szövetség
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