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(Az ülés kezdetének időpontja:  11 óra 2 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, külön
köszöntöm a napirendekben megjelent előadóinkat. Majd a napirend keretében személyesen is
fogom őket köszönteni. Az első lépés, hogy jelezzem a jegyzőkönyv számára, hogy a
bizottság határozatképes. A képviselői jelenlét a kormány-, illetve ellenzéki oldalon lehetővé
teszi, hogy érdemben a munkánkat elvégezzük.

Az első döntésünk a napirendi javaslat elfogadására fog irányulni. Az eredetileg
kiküldött napirend szerint kíván a mai bizottsági ülésen a munkát lefolytatni. Az első napirend
keretében a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével
kapcsolatos tapasztalatokról szóló, J/3817. szám alatti beszámolónak az általános vitára való
alkalmasságáról fogunk dönteni. A második napirend keretében a fenntarthatóság
szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához
szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, a T/2601. szám alatti képviselői
önálló indítványnak az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. A harmadik
napirend pedig az egyebek napirendje. Szeretném a bizottság tagjait megkérdezni, hogy van-e
ettől eltérő véleménye bárkinek. (Nincs jelentkező.) Nincsen.

Akkor azt kérem, hogy a jelenlévő képviselők nyilvánítsanak véleményt a napirenddel
kapcsolatban. Aki elfogadja a napirendet, kérem tisztelettel, az most szavazza meg.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag támogatta a mai napirendet, nincs
akadálya, hogy a munkánkhoz hozzákezdjünk.

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (J/3817. szám) (Általános vita)

Az első napirendnek a keretében, amely a Gazdasági Versenyhivatal beszámolójáról
szól, ennek az általános vitára való alkalmasságáról, nagy tisztelettel köszöntöm Juhász
Miklós elnök urat és köszöntöm Horváth Zoltán elnökhelyettes urat. Őket fogom megkérni,
hogy a napirend keretében az előterjesztésüket tegyék meg. Ezt elsősorban elnök úrnak
címzem, aki jelezte, hogy több bizottság egy időben tárgyalja a napirendet, ezért fél 12 után öt
perccel elnök urat elengedjük egy másik bizottsági ülésre, elnökhelyettes úr pedig tartja az
előterjesztői feladatkört a továbbiakban. Nem is rabolom tovább az időt. Elnök úr,
parancsoljon, öné a szó. Megkérem, hogy szóbeli előterjesztését tegye meg a beszámolóhoz
kötődve.

Dr. Juhász Miklós szóbeli előterjesztése

DR. JUHÁSZ MIKÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr!

Az elmúlt évben ünnepelte a hivatal a megalapítása húszéves évfordulóját, ezért egy
jubileumi év volt. Két fontos prioritást határozott meg az elmúlt évre a hivatal, egyrészt a
kartellek elleni határozott, szigorú fellépést, másrészt pedig a sérülékeny fogyasztók
védelmét.

Azt, hogy a kartellek ellen miért fontos harcolni, azt, gondolom, nem kell külön
részleteznem, és hogy kik azok a sérülékeny fogyasztók, ebben a körben talán ezt sem igazán
kell magyaráznom. Mindössze egy félmondatban utalnék erre. Nyilván azok, akik anyagi
helyzetüknél, szociális helyzetüknél, egészségi állapotuknál fogva kiszolgáltatottabbak az
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átlag fogyasztónál. Nézzünk néhány számszerű adatot a hivatal elmúlt évi jogalkalmazási
tevékenységéből.

132 versenyfelügyeleti eljárást zárt le a hivatal az elmúlt évben, ebből 94 érdemi VT-
határozat született. A 38 megszüntető döntés részben vizsgálói, részben pedig versenytanácsi
szakaszban történt. Hozzáteszem azonban, hogy ez a szám csalóka, mert ennek a negyede
kötelezettségvállalásos megszüntetés volt, ami valójában egy érdemi döntést jelent. Hogy egy
példával érzékeltessem: ha egy bank például vállalja, hogy az eljárás során föltárt
bizonyítékok eredményeként eleget tesz a versenyjogi előírásoknak, és például visszatéríti a
fogyasztónak az egyoldalú szerződésmódosításból eredő kárt vagy egy részét, akkor
kötelezettséget vállal, és ebben az esetben megszünteti a hivatal az eljárást. Tehát valójában
ezekben az esetekben is beavatkozásról van szó, és ilyen ügy kilenc volt az elmúlt évben a
hivatal előtt, ami ekként zárult.

Közel tíz- és félmilliárd forint bírságot szabott ki a hivatal az elmúlt évben, ebből 9,6
milliárd kartellügyben. Ez is konkrétan alapvetően két ügyhöz, a malomkartellhez és a
vasútépítő kartellhez kötődik. Ugye ezt elmondtam a múltkori találkozásunk alkalmával is, és
most is megismétlem, mert nagyon fontosnak tartom, hogy mindig az szól nagyot, hogy
mekkora összegű bírságot szabott ki a hivatal. A fogyasztóvédelem területén nyilván jóval
kisebb nagyságrendileg a kiszabott bírság, azonban a hivatal számára a fogyasztóvédelem
mindemellett rendkívül fontos, ugyanolyan fontossággal bír, mint a klasszikus
antitrösztügyek, ugyanis pont ezek azok az esetek, ahol az átlagfogyasztó, az átlagpolgár
közvetlenül tapasztalja azt, hogy becsapták őt, olyan feltételek közé kényszerítették, amelyet
nem vállalt volna el. Tehát ezek közvetlenül érintik őt, ezért tehát nagyon fontos ez a terület a
hivatal munkájában.

A lezárt ügyek többsége a korábbi évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelemhez kötődik,
durván a fele fogyasztóvédelmi ügy volt, a fennmaradó ügyek körülbelül kétharmadát az
összefonódások, fúziók teszik ki, kartellügyben és erőfölényes ügyben 13-13 ügyben járt el a
hivatal. A 13 kartellügyből 6 esetben volt beavatkozás, erőfölényes ügyben évek óta
tapasztalat, hogy nem nagyon kerül sor a hivatal részéről beavatkozásra. Érdemes lenne
végiggondolni a jövőben, hogy ennek mi az oka. Hozzáteszem azonban, ez a 13 ügy olyan,
hogy ebből három kötelezettségvállalás volt, ami tehát az előbb elmondottak szerint valójában
egy érdemi jellegű döntéshez hasonlít, egy esetben jogszabály rendezte a kérdést, és egy
esetben pedig nagyon csekély súlyú ügyről volt szó.

Ugyancsak évek óta rendkívül nagy számban érkeznek hozzánk panaszok,
bejelentések, fogyasztói jelzések. Ezek rendkívül fontosak a hivatal számára, látható, hogy az
elmúlt évben is 1151, tehát ezres nagyságrendet meghaladó számú jelzés érkezett hozzánk. Ez
a korábbi évekhez képest egy csökkenő tendenciát mutat. Nyilván ennek az oka az is lehet,
hogy 2010 januárjában sor került egy előzetes szűrő beépítésére, az ügyfélszolgálati iroda
kialakítására. Ezt fejlesztettük később tovább mi magunk is, és ez egyfajta előzetes szűrést,
tájékoztatást ad a hozzánk fordulóknak. Az 1151 ügyből, 14 panaszból és bejelentésből, annak
14 százaléka, tehát 161 szolgált végül eljárásindítás alapjául.

A másik lába: eddig, amiről beszéltem, ez a jogalkalmazási tevékenységünkkel volt
összefüggésben. A verseny pártolás egy másik nagyon fontos területe a GVH munkájának. Itt
nagyon röviden arról van szó, hogy az előterjesztéseket, jogszabály-tervezeteket véleményezi
a hivatal. Versenyszempontú véleményezésről van szó természetesen, illetve bizonyos
esetekben a hatósági határozatok, például az energiahivatal esetében a gázellátás során a
jelentős piaci erő meghatározása során is, tehát mintegy hatósági munka során is
versenypártoló tevékenységet végez a hivatal.

210 előterjesztés és jogszabály-tervezet érkezett hozzánk az elmúlt évben. Ebből
körülbelül minden hatodikra, azaz 33-ra tett észrevételt a hivatal.
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A harmadik lába a tevékenységünknek a versenykultúra tevékenységével kapcsolatos.
Én most tényleg csak igyekszem nagyon összefoglalt címszavak szerint menni, és aztán utána
egy-két olyan kérdésre térni, amely talán ebben a körben nagyobb érdeklődésre tart számot.
Nos, a versenykultúra központ alapvetően a fogyasztói tudatosság fejlesztése terén bír
feladatokkal, szakmai rendezvényeket, pályázati támogatásokat, kiadványokat adtunk ki. Azt
hiszem, hogy itt mindenképpen van tennivalónk, hiszen a fogyasztói tudatosság terén egy
tavaly novemberi vagy októberi felmérés szerint az átlagpolgár 71 százaléka nem igazán van
tisztában a versenyjogi szabályokkal.

A nemzetközi kapcsolatok terén a hivatal úgy az OECD mint az EU Bizottság
versenyjogi intézményrendszerébe integrálódott. Az együttműködés folyamatos, vezetői
szinten és munkacsoportokban egyaránt. Tehát ez napra készen működik.

Nézzünk akkor a továbbiakban néhány olyan területet, amely talán a
Fogyasztóvédelmi bizottságot jobban érdekli. Említettem, hogy 61 ügyzáró döntés született a
fogyasztóvédelem területéről, ebből 45 esetben került sor beavatkozásra, és 16
megszüntetésre.

A 16 megszüntetésből azonban hat esetben kötelezettséget vállalt az eljárás alá vont,
hogy a versenyjogi szabályokkal ő összhangba hozza a magatartását.

A fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott bírság összege az elmúlt évben 756 millió
forintot tett ki.

Van néhány olyan ügytípus, amelyről mindenképpen érdemes szót említeni, nyilván
önök is sokszor találkoztak ezekkel, és ez több hatóság fókuszában is megjelenik. Ilyenek
mindenekelőtt a fogyasztói csoportok. A fogyasztói csoportok azok, akik úgy hirdetik
magukat mint akik lehetővé teszik akár BAR-listás, anyagilag megszorult helyzetben lévő
személyek számára is, hogy hitelhez juttatják őket, kölcsönt kaphatnak. Valójában itt nem
erről van szó, ezért ezek a fogyasztói csoportok mindenképpen megtévesztik a fogyasztókat, a
hivatal évek óta sziszifuszi küzdelmet folytat ezekkel a csoportokkal szemben. Az elmúlt
évben is jelentős összegű bírságot szabtunk ki, és ha visszamenőleg nézzük, 2005 után
indultak el a fogyasztói csoportok. Összesen 17 ügyben 23 társaságot bírságolt a hivatal, 163
millió forint bírságot kiszabva. Mármint ezen időszakban. Tehát az elmúlt hat évben.

Emellett jelentős érdeklődésre tarthatnak számot a pénzügyi szolgáltatások területén
azok a hirdetések vagy azok az esetek, amikor a pénzintézetek egyoldalú szerződésmódosítása
vetődik fel. Itt igazából az elmúlt évben elsősorban utóvizsgálatra kerület sor, ami azt jelenti,
hogy az előző években lezárult ügyekben vállalta az eljárás alá vont pénzügyi intézet, hogy
eleget tesz a megfogalmazott elvárásoknak, és vagy visszatérítette az egyoldalú
számladíjemelő költségeinek emeléséből adódó összeget vagy más módon, de megfelel a
versenyjogi előírásoknak. Itt mind a három esetben, mind a három bank ellen indult
utóvizsgálat során megállapítottuk, hogy eleget tett a vállalásának.

Voltak olyan esetek, amikor az ajánlott pénzügyi termék kockázatainak nem
megfelelően jelenítették meg a feltételeit, például nyolc nap alatt hitelhez juthat a kuncsaft.
Valójában nem juthat nyolc nap alatt hitelhez, gyors ügyintézés, nyolc nap alatt elkezdik
intézni, szóval gyakorlatilag ez is félrevezető hirdetés volt. E vonatkozásban is a hivatal
fellépett, bírságot szabtunk ki.

A kamat mértékére vonatkozó valótlan állítások voltak. Volt még olyan ügy, amely
ezzel foglalkozott, és amely talán ehelyütt nagyobb érdeklődésre tarthat számot.
Hozzáteszem, hogy mind a fogyasztói csoportoknál, mind a pénzügyi szolgáltatások területén
azt hiszem, hogy elsősorban talán a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az, aki tudna
lépni, illetve a fogyasztói csoportok esetében régi történet, hogy mi lesz a jogszabállyal,
hogyan kezeli majd ezt a jogalkotó. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen érdemes
foglalkozni, és tudomásom szerint a PSZÁF a tiltás felé, egyértelmű tiltás felé megy, amit mi
is el tudunk ugyan fogadni, bár szerencsésebbnek tartanánk egyfajta szabályozottabb
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rendszert. Tehát ez itt egy visszakanyarodó gondolat volt a versenypártolási
tevékenységünkhöz.

Ugyancsak rengeteg panasz és kifogás érkezett a hivatalhoz az úgynevezett
ingatlandepós ügyben. Vannak munkatársaim, akik már az idegkimerültség határán vannak az
ügyfélszolgálati irodán. A helyzet az, hogy az elmúlt évben született egy döntés a
versenytanács részéről, amely vizsgálta az ingatlandepós ügyben benyújtott kifogásokat. Nem
találta megalapozottnak. 2010 decemberében azonban újból megindítottunk egy ilyen ügyet és
más szempontok alapján folyik most a vizsgálat. Várhatóan az év végére pontot tudunk tenni
ennek az ügynek a végére is.

Ami még így visszatérő gyakori probléma szokott lenni, a gyógyhatású, egészségre
ható termékekkel kapcsolatos fogyasztói kifogások. Itt nagyságrendileg egy ügyre
hivatkoznék, a Free Choice Kft.-re, amellyel szemben százmillió forint bírságot szabtunk ki.
Ugye itt nemcsak az a veszélyes vagy kockázatos, hogy fölöslegesen ad ki valaki pénzt
valamilyen áruért, termékért, szolgáltatásért, hanem az, hogyha azt hiszi, ugye hiszen
mindenki szeretne meggyógyulni, és könnyen vásárolja meg ezeket a szereket, akkor elkerüli,
nem megy el a hagyományos orvosi kezelésre, és olyan módon sokkal nagyobb a veszélye
ezeknek az eseteknek, minthogy pusztán így számszakilag kezeljük.

Ami még talán az én véleményem szerint említésre érdemes, igazából ez a 2011. évi
beszámolóban lesz nagyobb hangsúllyal, az elmúlt év második felében egyre több panasz
érkezett hozzánk az úgynevezett magyar termék, hazai termék témakörében. Idén már
született e tárgyban döntés. Kétségtelen, hogy ehelyütt is fontos lenne, hogy a jogalkotó
mielőbb megalkossa azt a jogszabályt, ami rendezi a kérdést. Ez nekünk is sokat segítene.
Hozzáteszem azonban, hogy az úgynevezett átlagfogyasztóteszt alapján a hivatal jelenleg is el
tud járni a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a Tpvt. alapján, azaz beleképzeljük magunkat
egy átlagfogyasztó helyébe, és ennek alapján hozzuk meg a döntést, hogy adott esetben az
adott termékre vonatkozó információ megfelelő volt-e korrekt volt-e, helytálló volt-e.
Köszönöm szépen. Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani összefoglalóként, és
akkor várom a kérdéseket, észrevételeket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a felvezetést. Az általános vitára való
alkalmasság kapcsán szeretném kérdezni a frakciókat, hogy kérdéssel, véleménnyel,
megjegyzéssel kívánnak-e élni, és adom is meg a szót, hogyha jelzi valaki. Ertsey Katalin
képviselő asszony, és jelzem, hogy magam is majd fogok néhány szót szólni.

Kérdések, hozzászólások

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan kérdésem lenne,
hogy mi a munkamegosztás, tehát hogyha a pénzügyi fogyasztóvédelem területén tipikusan az
egyoldalú szerződésmódosítás ügyében futnak be ügyek önökhöz is és a PSZÁF-hez is, mi a
menet. Tehát mi nem látunk bele annyira ezekbe a folyamatokba. Ha egy kicsit meg tudná
világítani, hogy hogy van a sztenderdmenet, és ebből hol válik el, hogy ez az önök ügye vagy
a PSZÁF-é? Csak ennyi. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Fejér Andor képviselő úr,
utána jelzem a szólásigényemet én is. Parancsoljon!

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a
tájékoztatót, azt gondolom, hogy kellő mélységben kimerítő volt.

Nekem egy kérdésem lenne. Említette elnök úr, és önt idézem, a fogyasztói csoportok
tekintetében szerencsésebb lenne egyfajta szabályozottabb rendszert kialakítani vagy
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bevezetni, mondta ön, és említette azt is, és a PSZÁF esetében is meghallgattuk a PSZÁF
vezetőit, hogy igen, ők inkább a tiltás felé mozdulnának el.

Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt a két álláspontot szakmailag úgy
összefésülni, hogy lehetőleg a bírságoláson túl a fogyasztókat megkíméljük attól a
veszteségtől, ami náluk jelentkezik. Mert a bírságolást, ne legyen illúziónk, szintén a
fogyasztókra róják. Tehát abból a befizetett összegből, amit a fogyasztói csoportok tagjai
befizetnek, nyilván levonják, és egy-kettő-öt-huszonkettő taggal kevesebben kapnak pénzt
vagy lehetőséget arra, hogy vásároljanak. Hogy ez hogyan oldható meg, hogy tényleg csak
azok szálljanak be ezekbe a fogyasztói csoportokba, akik tisztában vannak, tehát annak
tudatában, hogy ez nem egy hitel, hanem ez egy klub, ahol a szerencsésebbek hamarabb
vásárolhatják meg a kinézett portékát, és a szerencsétlenebbek, adott esetben akár pórul is
járhatnak, mert ezeknek olyan hosszú a kifutási idejük, ami adott esetben 6-8-10 évet is
elérhet, hogy ők tudják, hogy mibe szállnak bele. Mert az esetek többségében olyan kevés
pénzzel rendelkező csoportokról van szó, akik még nehezebb helyzetbe kergetik saját
magukat, és én szerencsésnek tartanám, hogyha minél jobban vissza tudnánk szorítani, és ha
nem veszi tolakodásnak elnök úr, én akár egy személyes konzultációt is igénybe vennék, mert
az én választóim között többen is vannak, akik érintettek ebben a kellemetlenségben, és csak
több hónapnyi vagy ne adj isten, a hiszékenyebbek többéves befizetés után szállnak ki
ezekből a csoportokból, és valljuk be őszintén, soha nem látják a pénzüket. Amikor befejezi a
munkáját az adott fogyasztói csoport, nem kapják meg a pénzüket, tehát ez illúzió. Tehát
magyarán az első pillanattól kezdve becsapjuk őket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a körben a következő hozzászólási igényre magam
jelentkezem. A Házszabály értelmében alelnök úrnak átadom a szót.

(Az elnöklést Zsigó Róbert alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átveszem az ülés vezetését, és egyben megadom a szót
elnök úrnak.

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Elnök
Úr! Szóba került a bírságoknak a kérdése. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy a bírságok
felhasználása hogyan történik, mire fordítják az összeget. Ennek esetleges fogyasztóvédelmi
orientációja felhasználása hogyan történik?

A második pedig, hogy a GVH-nak jogszabály-módosítás területén vannak-e, voltak-e
olyan javaslatai az elmúlt időszakban, amit esetleg érdemben a kormányzat felé megtett.
Melyek voltak ezek? Erről néhány érdemi információt, ha hallhatnánk, azt megköszönném.
Néhány észrevételt szeretnék a jelentéssel kapcsolatban tenni. Elsősorban talán a jelentés
tartalmi elemeinek és az együttműködésnek az elősegítése érdekében.

Az első megjegyzésem: korábban az ágazatokkal kapcsolatos általános tapasztalatok
részletes részét képezték a GVH-jelentésnek. Most ez nincs így. Én ezt javasolnám, hogyha
ennek nincs valami speciális szakmai indoka, hogy miért nem, akkor a későbbiek során az
egyes ágazatokkal kapcsolatos általános tapasztalatok segítenék a mi tájékozódásunkat is,
hogyha ez része volna az előterjesztésnek, mintegy javaslatként mondom, hogy ez legyen
része. Természetesen, ha van valami olyan érdemi, szakmai indok, hogy miért nem része az
előterjesztésnek, azt szívesen meghallgatom, de elsőként én ezt javasolnám.

A második, és ezt nem elsősorban a GVH-nak, hanem a kormánynak teszem, de
önökön keresztül, javaslatként, hogy korábban a GVH egy nagyon fontos, a jogszabály-
tervezetek véleményezésében részt vevő szempontot megjelenítő véleményező volt, most úgy
látom, hogy 2009-hez képest egyfajta minőségi visszalépés van, már legalábbis a megküldött
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tervezeteknek a számában. A mi információnk szerint 25 százalékkal csökkent, és itt ez azt
jelenti, hogy kevesebb olyan előterjesztés van, amiben egy előzetes véleményezési lehetősége
van a GVH-nak. Ez nem önök felé kritika, elnök úr, hanem a jegyzőkönyvön és önökön
keresztül jelzés a kormány felé, hogy használja önöket ilyen értelemben, hiszen érdemi
segítséget tudnak nyújtani nekünk itt az Országgyűlésben, ezért is vetettem fel, hogy az
ágazati információ nekünk szükséges volna, illetve a kormányzat felé ezen javaslatok
szempontjából.

Egy utolsó megjegyzésem, ezt lehet, hogy majd más bizottságban is fel fogják vetni,
az elnök úrnak a gazdaságiban mindenképpen, de szeretném jelezni, hogy a beszámolóban
üdvözlendőnek tartják a 2010. évi LV. törvény rendelkezéseit. Ez az a javaslat, ahol Rogán
Antal az ármoratóriumot meghirdeti. Ebből, hogyha nagyon egyszerű következtetést akarnék
levonni, akkor azt mondanám, hogy a GVH üdvözli az ármoratórium bevezetését a
villamosenergia- és a földgázágazatban. Hogy ez valójában így van, vagy csak véletlenül
került bele, ezt szerintem egyszerű válasszal el tudjuk intézni a továbbiakban.

Én ezzel a néhány a megjegyzéssel szerettem volna kiegészíteni, és visszaadom a szót
alelnök úrnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt visszaadom az ülés vezetését önnek,
szeretném jelezni, hogy a frakcióink a Gazdasági Versenyhivatal beszámolóját támogatják, és
általános vitára alkalmasnak tartják. Köszönöm szépen.

(Az ülés vezetését Simon Gábor elnök veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. További megszólalási szándék a bizottság tagjai részéről
van-e? Én azt a jelzést kaptam, hogy Bögözi Győző elnök úr, a Bérlakásokat Megvásárlók
Országos Szövetsége részéről egy nem több mint háromperces hozzászólást szeretne tenni. Őt
meghallgatjuk, és elnök úrtól pedig elköszönünk, és a következő bizottságban is ugyanilyen
helytállást kívánunk. Elnökhelyettes úré a további feladat és a kérdésekre adandó válasz is, de
előtte Bögözi Győző urat meghallgatjuk. Nem több mint három percben öné a szó.

Bögözi Győző hozzászólása

BÖGÖZI GYŐZŐ elnök (Bérlakásokat Megvásárlók Országos Szövetsége): A
lakásprivatizációval foglalkozó civil szervezet, valamint a társasházi működéssel
kapcsolatban ’91-ben alakultunk, ’98-tól egyre többet kell foglalkozni a lakásrezsiválsággal.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökével a bizottsági ülés előtt már felvettem a
kapcsolatot, és folytatni fogjuk. Olyan észrevételem van, ami mindenkit érint. Az egyik az,
hogy szeretném, hogyha a GVH a közüzemi cégek szolgáltatásaival, jogi körülményeivel is
foglalkozna. Valamennyiünket érint.

Egyetlen példát mondok, egyébként a Gazdasági Versenyhivatalnak nagyon hasznos
kiadványa van, a gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos, illetve annak a
tilalmával. Beszerezhető a GVH-nál. Mivel nagyon rövid az idő, két különböző dolgot
szeretnék önökkel tájékoztatásképpen közölni, hogy tevékenységükben legyenek olyan
kedvesek figyelembe venni. A közüzemi szolgáltatások valamennyi szektorával kapcsolatban
jogi problémák vannak, amennyiben közüzemi szolgáltatási szerződést nem kötnek, vagy a
régebbi tulajdonosok kötnek vagy az új tulajdonosok vagy azok sem, és ezekben a
szerződésekben, ha egyáltalán vannak, akkor a fogyasztóvédelmi szempontok nem
szerepelnek. A lakosság 99,9 százaléka – bármilyen furcsán hangzik – nem tudja, hogy élhet
azzal a polgári törvénykönyvi joggal, amelyben, ha neki kifogása van valamilyen szerződéssel
kapcsolatban, akkor a saját érdekében betehet abba passzusokat. Ez az egyik.
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Amit különös nagy hangsúllyal szeretnék az önök tudomására hozni, az a távfűtéssel
kapcsolatos téma, ami azt jelenti, hogy nagyon gazdagon tevékenykedik a Fővárosi
Távfűtőművek. Bármikor szívesen átadom ezt a megállapodást, amit kötöttek a díjhátralék-
kezelővel. Az úgynevezett bizonytalan kintlévőségeket 2002-től napjainkig 28 százalékon
átadják oda, a díjhátralék-kezelőnek, ezzel saját cégüknek 72 százalékos kárt okoznak. Így is
felvethető, de másképp is, de ebbe a rövid időbe ez nem fér bele.

A másik téma, amit szeretnék mondani, hogy a pénzügyi mozgások, banki mozgások
igen nagy nyilvánosságot kaptak, ugyanakkor a lakásrezsi témaköre nem, az ökoprogram, ami
paneles építkezésekben lakókkal kapcsolatos, tehát az ökoprogram és a panelprogram sem
kapott. Szíves figyelmüket felhívom a tekintetben, hogy a Magyar Nemzet 2011. szeptember
22-i számában a lakosság magára hagyásával kapcsolatban ökoprogrammal kapcsolatos cikk
jelent meg, nagyon szívesen ezt is rendelkezésükre bocsátom. Olyan felszólással, olyan
érvekkel él a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Bencsik államtitkár, valamint az
Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. elzárkózik minden segítségadástól, az oka, az
indoka az, hogy a lakóközösségek maguk döntenek. A lakóközösségek nagy többségében
nincsenek tudatában olyan körülményeknek, amely körülményekben megbízhatóan tudniuk
lehet, hogy milyen megtakarításokkal járnak az ökoprogram és a panelprogram
kivitelezésével kapcsolatos eladósodások, valamint az energiamegtakarítások.

Szíves figyelmükbe ajánlom, remélem, hasznosan tudtam önöket tájékoztatni.
Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Mielőtt megadnám a reagálási lehetőséget
elnökhelyettes úrnak, magam is annyit szeretnék mondani, hogy a frakciónk, az elmondott
szempontokat is figyelembe véve, és azt kérve, hogy ezeknek egyfajta pozitív megközelítését
vegyék, tehát az, amit észrevételeztünk, annak a figyelembevételét a GVH fontolja meg.
Ezzel egyetemben most ezen a ponton támogathatónak tartjuk a beszámolót, de természetesen
várjuk elnökhelyettes úrnak a reagálásait.

Dr. Horváth Zoltán reagálása

DR. HORVÁTH ZOLTÁN, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese: Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elhangzott kérdések sorrendjében és abban is az
első kettőt összevonva, a PSZÁF és a GVH feladatköri elkülönítése, illetőleg a fogyasztói
csoportok kapcsán a szabályozási kérdésekre azt válaszolnám, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal fogyasztóvédelmi szempontból áll kapcsolatban a fogyasztói csoportokkal.
Magyarán alapvetően azt a kérdést vizsgálja, hogy a fogyasztói csoportok által közzétett
ismertetők és módozatok kellőképpen tájékoztatják-e arról a fogyasztókat, hogy itt nem
hitelezésről van szó, hanem egy más dologról. A fogyasztói csoportok működésének a többi
kérdése tartozik a PSZÁF-hoz, az nem Versenyhivatali kérdés.

A megtett javaslatok is gyakorlatilag ezzel függnek össze, hogy arra hívják fel a
figyelmet, illetőleg arra vonatkozóan kérnek szabályozást, hogy a már ilyen csoportokba
belépett fogyasztók érdekei ne sérüljenek az esetleges tiltás kapcsán, és a szigorítás is ebben a
vonatkozásban történne meg, hogy a kellő tájékoztatásra szorítsa rá, amennyiben
megmaradnának, a fogyasztói csoportokat.

Az ágazati tapasztalatokkal kapcsolatos javaslatot köszönettel fogadjuk, az ez évről
szóló beszámolónk kapcsán figyelembe fogjuk venni, és kitérünk ezekre is. Mentségünkre
szolgáljon, hogy most jelen időszakban olyan tevékenységről számolunk be, lévén, hogy 2010
novemberében vettük át a hivatal vezetését, ami alapvetően nem a mi tapasztalatainkról szól,
hanem az apparátuséról.

A tervezetek száma csökken a versenypártolási tevékenység kapcsán. Ennek két oka
van, egyrészt az, hogy talán kevesebb olyan jogszabály születik, aminek Versenyhivatali vagy
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versenyjogi aspektusai vannak. Én szoktam kiadványozni a versenypártoló leveleket, a
megérkezett jogszabály-tervezeteknek körülbelül az 50 százalékára nem teszünk észrevételt,
mert nincs versenyjogi aspektusa. Ahol van, ott természetesen kitérünk rá. A tapasztalat az,
hogy egyre növekvő mértékben veszik igénybe a Versenyhivatal munkatársainak
szakértelmét. Sokszor még informálisan is, tehát mielőtt még egyáltalán le lenne írva
valamilyen gondolat jogszabályi előkészítés szintjén, már előtte felveszik a kollégáinkkal a
kapcsolatot.

Az ármoratórium kérdésében nem tudok nyilatkozni, erről nem rendelkezem
ismerettel.

Az utolsó felszólaló kapcsán pedig azt tudom mondani, hogy elnök úrral
megbeszélték, hogy közvetlenül is felveszik a kapcsolatot, és a kérdésekben személyes
konzultációt folytatnak, bár kétségtelen az, hogy számomra egy-két felvetésnek nem
versenyhivatali gondolatai lehetnek, hanem inkább a polgári jog területéről kellene a
segítséget kérni. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még bármi megjegyzés a frakciók részéről, még az
általános vitára való alkalmasság előtti szavazás előtt? (Nincs jelentkező.) Nincsen. Akkor
döntést igényel a kérdés. Aki az előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartja, kérem
szépen, az most szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.

Most már csak egy teendőnk van, hogy a bizottság álláspontját szóban ismertető
képviselőtársunkat megnevezzük. Alelnök úr Ertsey képviselő asszonyt próbálja kapacitálni.
(Zsigó Róbert: Kérdezem, inkább kérdezem.) (Ertsey Katalin: Jó, jó, jó.) Akkor a bizottság
teljes egyetértéssel, de ezt mindjárt szavazással is megerősítjük, szeretnénk a bizottsági
véleményt Ertsey képviselő asszony kezébe letenni, és megkérni, hogy legyen szíves a
holnapi parlamenti ülésen közvetíteni. Holnap első napirendje lesz a parlamentnek a GVH,
úgyhogy viszonylag tervezhető időkeretben fog történni. Aki egyetért, hogy a bizottság
álláspontját, véleményét képviselő asszony tolmácsolja, az kérem szépen, szavazza meg.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen képviselő asszony.

Elnökhelyettes úr, köszönjük. Segítse ki az elnök urat a másik bizottságban, hátha
szükség lesz rá, és vegyék figyelembe az összes pozitív jelzésünket. Ezzel lezárom ennek a
napirendnek a tárgyalását.

A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében
történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
(T/2601. szám) (Szabó Rebeka, Dr. Schiffer András, Vágó Gábor, Scheiring Gábor és
Ertsey Katalin (LMP) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)

ELNÖK: A második napirendhez kezdünk hozzá. A fenntarthatóság szempontjának a
kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához szükséges
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. T/2601. számon. Ennek képviselői önálló
indítványában Szabó Rebeka képviselő asszony az LMP részéről lesz előterjesztőnk. Nagy
örömmel és tisztelettel köszöntöm a képviselő asszonyt. Úgy vélem, hogy a kormány is
képviselteti magát ennél a napirendnél. Főosztályvezető úr és referens asszony az, akik
képviseletik magukat, majd a jegyzőkönyv kedvéért tisztelettel kérem, hogy a titulusokat
diktálják be.

Először az előterjesztőt fogom megkérni, hogy néhány gondolatban az előterjesztést
ismertesse, majd azt követően az általános vitára való alkalmasságról egy vitát fogunk
lefolytatni, és a végén dönteni fogunk. Ennek a vitának a keretében a kormány képviselőjét is
meg fogom kérni, hogyha van álláspontja, amit ki szeretne fejteni, akkor ezt tegye meg az
előterjesztéssel kapcsolatban. Képviselő asszony, öné a szó, tessék parancsolni!
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Szabó Rebeka szóbeli előterjesztése

SZABÓ REBEKA előterjesztő (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim! A szóban forgó törvényjavaslatunknak az volt a célja alapvetően,
hogy újraszabályozzuk a kereskedelem infrastruktúráját az országban, és helyreállítsuk azt, a
legalább húsz éve megbomlott egyensúlyt, ami a helyi termelés és a helyi kiskereskedelem
versenyképessége, illetve a hipermarketek, illetve plázák között tapasztalható.
Tulajdonképpen a törvényjavaslatunk lényege az volt, hogy egy féléves építési moratóriumot
javasoltunk a kereskedelmi központokra, plázákra és hipermarketekre, amely idő lehetőséget
adna arra, hogy kidolgozzunk egy pontos és átfogó szabályozást a továbbiakban ezeknek az
építésére vonatkozólag.

Ezt a törvényjavaslatot még márciusban nyújtottuk be, tehát értelemszerűen abban a
szövegben ez az építési moratórium, illetve engedélyezési moratórium tulajdonképpen
márciustól októberig szólt, értelemszerűen, mivel ez most kerül általános vitára, ezt az
intervallumot majd módosítani kell. De azt gondolom, hogy ez nem jelent semmiféle
akadályt.

Azt gondolom, hogy nagyon sokszor hallhattunk arról, hogy az átgondolatlanul épült
kereskedelmi egységek milyen káros hatásokat gyakorolnak akár a kiskereskedelemre, akár a
városképre. Ezt nem is szeretném most nagyon hosszan részletezni. Szerintem mindannyian
találkozhattunk kiürült városközpontokkal vagy tönkrement kiskereskedelmi egységekkel,
kisboltokkal, amely akár családi vállalkozásban működtek, és ez ugye munkahelyvesztést is
okozott. Gyakori szempont a beszállítókkal kapcsolatos nem kifejezetten tisztességes
magatartás. Azt gondoljuk, hogy mindezeknek a szabályozására természetesen a továbbiakban
külön lépésként sort kell keríteni, de elsősorban most át kéne gondolni azt, hogy konkrétan
ezeknek a kereskedelmi központoknak az engedélyezését milyen szabályok alapján
szeretnénk elvégezni.

Erre vonatkozólag néhány javaslatunk arról szólna, a Lehet Más a Politika néhány
javaslata, hogy ez mindenképpen közösségi alapú legyen. Tehát nagyon fontos, hogy ne
egyedül az adott önkormányzat döntsön a kereskedelmi központok engedélyezéséről, hanem
legyen egy részvételi eljárás vagyis egy új kereskedelmi központ úgy létesülhessen, hogyha a
beruházásban érintett felek abban megegyeznek. Ez lehet egyfajta kerekasztalszerű, amibe
mindenképpen be kell vonni a helyi lakosság képviselőit, a Kereskedelmi és Iparkamarát, a
helyi bolttulajdonosok képviselőit, illetve az illetékes állami főépítészt. Ennek a részleteire
vonatkozóan majd konkrét javaslatot fogunk tenni, és az is nagyon fontos, hogy minden ilyen
kereskedelmi központ építési engedélyezése előtt egy konkrét hatásvizsgálatot folytassanak le
ennek a várható kereskedelemre, helyi piacokra, épített környezetre, környezetvédelemre
gyakorolt hatásairól.

Az is nagyon fontos lenne, hogy csak olyan területen lehessen építési engedélyt kiadni
új kereskedelmi egységre, ahol van hatályos terv és építési szabályzat, és egyébként ennek a
létrehozásába is be kéne iktatni bizonyos részvételi elemeket.

Érdekes szempont lehet az is, hogy az iparűzési adót meg kelljen osztani a
hatásterületen. Ugye egyre nagyobb ilyen kereskedelmi központ, pláne vidéken, kistelepülési
régióban nyilvánvalóan nemcsak egy adott településre van hatással, hanem a környékbeliekre
is, amelyek adott esetben a megnövekedett forgalomból hátrányokat szenvedhetnek, tehát
logikus, hogy az iparűzési adóból ők is részesüljenek.

Azt gondolom, hogy a további konkrét javaslatokra majd az általános vita során
kitérhetünk, én most kérem önöket, hogy mivel nagyon fontos lenne, hogy átgondoljuk
ezeknek a kereskedelmi központoknak a szabályozását, hogy ezért bocsássák ezt általános
vitára, és akkor a parlamentben természetesen megbeszélhetjük a többi részletkérdést és a
konkrét javaslatokat. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszonynak, és nem győzöm eleget mondani,
hogy mennyire örülünk, hogy előterjesztőként részt vesz a bizottsági ülésen, ez üde színfolt,
amikor egy képviselő a maga előterjesztését képviseli bizottsági ülésen.

Akkor most az általános vitára való alkalmasságról fogunk konzultálni. Úgy
gondolom, hogy kérdéseket és véleményeket is lehessen tenni, és figyelembe véve azt, hogy
majdan a parlamenti vita bőven ad lehetőséget arra, hogy mélyebben is az előterjesztést
megbeszéljük, ezért fókuszáljunk itt az első lépésre. Ennek ellenére vagy pont ezzel
egyetemben azért úgy gondolom, hogy többen tesznek megjegyzéseket.

Felváltva fogok szót adni: ellenzéki-kormánypárti oldalon ülő képviselőtársaimnak.
De mielőtt ebbe a vitába belekezdenénk, az elején, úgy, ahogy azt megígértem, meg
szeretném kérdezni a kormányzat képviselőjét, hogy változott-e az álláspontjuk a februári
előterjesztés óta, és ha igen, akkor milyen irányban. Köszönöm szépen.

Kohuth Viktor reagálása

KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Kohuth Viktor vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a kereskedelmi és
fogyasztóvédelmi főosztálya vezetője. A hölgy itt bal oldalra tőlem, Köncse Tamásné, aki a
kérdéseket segít megválaszolni, amennyiben lesznek.

Természetesen az előterjesztéssel egyetértünk, mint ahogy azt már Szatmáry képviselő
úr is elmondta, viszont annak megvalósításával vannak a mi nézőpontunkból problémák, és
erre nekünk a későbbiekben majd konkrét javaslataink lennének. Én ennyit szerettem volna
így előzőekben elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én köszönöm szépen. Azért nehéz a helyzet, merthogy előtörténete van. Már
márciusban, aztán júniusban is tárgyalta a parlament, a kettő tárgyalása között – ezt
főosztályvezető úr nálam jobban tudja – változott a kormány álláspontja. De hát nyilvánvaló,
ez is egy szerves fejlődésnek az eredménye. Akkor Szabó Imre képviselő úrnak adom meg a
szót, azt követően kormánypárti oldalon ülő képviselőtársaimnak. Aztán megint ellenzéki,
megint kormánypárti, és így eljutunk oda, hogy egy szavazással eldöntjük az általános vitára
való alkalmasságot. Képviselő úr, tessék parancsolni.

Képviselői kérdések, hozzászólások

SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Főosztályvezető úr, ne
haragudjon, de egész egyszerűen nem válaszolt. Tehát a kérdés az volt, hogy miben és miért
változott meg a kormány álláspontja a tavaszi állapothoz képest. Netán a CBA lobbiereje
győzte meg önöket vagy a Coopnak a hálózati ereje, vagy történt-e valami bármi, ami
konkrét, kézzel fogható, egyértelmű magyarázatot ad arra, hogy az ugyanolyan tartalmú
törvény-előterjesztéshez képest menet közben mi jött létre? Azt szeretném kérni, hogy erre
válaszoljon, konkrét kérdésre konkrét választ adjon.

ELNÖK: Ebben a körben Zsigó Róbert alelnök úr kíván szólni. Azt követően Ertsey
Katalin és magam is tennék fel néhány kérdést. Alelnök úr, parancsoljon!

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Burkoltan a napirend
megkezdésénél jelezte, hogy plenáris ülés lesz, úgyhogy próbáljuk meg majd az általános
vitában elmondani az észrevételeinket. Így nagyon rövid leszek. Két dolgot szeretnék csak
mondani. Az egyiket Szabó Imre képviselő úrnak, hogy a kormánynak ugyan nem ezt a
kérdést tették fel, de a vita elején csak azt kell jelezni, hogy támogatja az általános vitára való
alkalmasságot, avagy sem. És ezt főosztályvezető úr jelezte. Most már, hogy föltett kérdést,
amire van mire válaszolnia a kormány képviselőjének, ezt nyilván meg is fogja tenni. A másik
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megjegyzésem pedig az, hogy ha biztosan lenne időnk, akkor ezen bizottság jegyzőkönyveit
is elővehetnénk, amikor oly sokat hallottuk leginkább ellenzéki képviselőtársainktól, hogy a
kormány véleménye miért nem változik egy-egy ügyben. Most hogy változott, most pedig azt
hagyják a szemére, hogy miért változott. Értem én ezt, csak a jegyzőkönyv kedvéért akarom
jelezni, hogy ettől még egy előterjesztés lehet olyan, amilyen, ráadásul pedig most az
általános vitára való alkalmasságról dönt a Fogyasztóvédelmi bizottság. Így lehetőségünk
lesz, hogyha kedvező döntés születik, az Országgyűlés előtt megvitatni ezt a kérdést, hogyha
javításra szorul, akkor akár javítani is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm alelnök úrnak a precíz hozzászólását. További jelentkezés?
Ertsey Katalin képviselő asszony. Megadom a szót, parancsoljon!

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek, mert
én magam is előterjesztő vagyok a Gazdasági bizottságban, és ugyan félévente kerül erre sor,
hogy elfogadják a mi javaslatunkat, és napirendre tűzzék, de azt percre pontosan azonos
időpontra teszik, ezért el kell mennem.

Annyit szeretnék jelezni első körben, hogy a válasz nekem sem volt egyértelmű,
ugyanis az a mondat, hogy a céllal egyetértünk, a megvalósítást nem így gondoljuk,
fejeződhetne éppenséggel be azzal is, hogy ennek ellenére az általános vitára alkalmasnak
tartjuk az előterjesztést, mert majd megvitatjuk, hogy hogyan kellene megcsinálni. Tehát azt
gondolom, hogy az elhangozzék a kormány részéről, hogy nem támogatja az általános vitára
való alkalmasságot, azt én elvárnám, és megköszönném, hogyha ezt megtenné. De értettem
természetesen.

Ennek ellenére azzal szeretnék érvelni, hogy amikor a bizottság tagjai bizonyára
emlékeznek, hogy Matolcsy miniszter úr meghallgatásakor az egyik fő témánk volt az, hogy a
helyi piacok hogyan fognak Magyarországon talpra állni, Matolcsy úr hozzáillő, romantikus
képeket idézett fel arról, hogy franciaországi és németországi kisvárosokban a középkori
főtéren piacot tartanak minden vasárnap délelőtt, majd felpucolják és visszaadják a köznek, és
hogy ő ilyet szeretne látni Magyarországon. Amikor egy évvel később meghallgattuk, hogy
mi történt az ő minisztersége alatt, én erre kérdeztem rá, hogy hol vannak ezek a piacok
Magyarországon, és vajon miért nem lehetett támogatni a mi plázastop javaslatunkat, ami
pontosan azt érné el, hogy gátat szabva azoknak a – nevezhetjük plázáknak – kereskedelmi
központoknak, amelyek kinyírják ezeket a kis helyi piacokat, vajon nem kéne-e előrehaladni
ebben az ügyben, és a kormány támogatását megkapni.

Ő akkor azt mondta, hogy a két dolog nem ellentétes. Ez a fék, és az, hogy mi a gáz,
azt még nem tudjuk, magyarul az, hogy hogyan segíti a kormány a helyi piacok kialakítását,
azt még nem annyira látjuk. Az első gazdasági akciótervben volt erre egy pozitív
törvényváltozás, de azért olyan sok gázt nem adtunk annak, hogy a helyi piacok erősödjenek.
Ellentétben a fékre még nem léptünk rá. Ez a törvényjavaslat pontosan arról szól, hogy
állítsuk meg egy pillanatra a folyamatot, nézzünk körül, és nem egy központi, felülről
nyomott és meglehetősen vehemens és ezért ellenállást szülő módon kezdjünk el tárgyalni a
kereskedelem szereplőivel, mint ahogy a bankszektorban látjuk, hogy az ilyenfajta erőszakos
egyezkedés úgymond nem vezet eredményre, hanem a helyiek bevonásával, egy puhább,
engedékenyebb, ne adj isten, nemzeti együttműködés jegyében lefolytatott közösségi típusú
egyeztetés folyjon le, és azon keresztül találjuk ki, hogy mi a jó a helyi közösségnek.

Én azt gondolom, hogy ez nem áll távol annak a kormánynak a programjától, ami
másfél éve lassan vezeti ezt az országot, és én nagyon szeretném, hogyha a bizottság akár
annak ellenére, hogy a kormány ezt az álláspontot képviseli, a helyi piacok védelmében
beindítaná ezt a fékmechanizmust, és általános vitára javasolná ezt az indítványt. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Minél több hozzászólás lesz, annál többen fognak a
vitába bekapcsolódni, nagyon helyesen. Most pedig Boldog István képviselő úrnak adom meg
a szót, azt követően jelezte Szabó Imre képviselő úr, hogy szólni kíván, és magam várakozó
listára itt vagyok még, hogy hozzászóljak. Képviselő úr, parancsoljon!

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! (Z. Kárpát Dániel
érkezik az ülésterembe, Ertsey Katalin pedig távozik az ülésteremből.) Az a helyzet, hogy én
azt gondolom, hogy azokkal a célokkal, amik az előterjesztő részéről elhangzottak, azokkal
teljesen egyetértünk, és sajnálom, hogy Ertsey képviselő asszony éppen most távozik, de el
kéne döntse, hogy most akkor támogassa a kormány ezt a javaslatot, vagy ne támogassa. Mert
a kormány képviselője az én fülemnek azt mondta, hogy most támogatja, és egyetértenek az
általános vitára való alkalmassággal. Innen kezdve az, hogy a célokban egyetértünk, az
nagyon fontos. A célhoz vezető útban nem teljesen értek én sem egyet az előterjesztőkkel, de
nyilván ezt meg fogjuk vitatni az általános vitában, hiszen, azt gondolom, hogy a legtöbben
alkalmasnak találjuk ezt általános vitára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én köszönöm szépen. Ahogy ígértem, Szabó Imre képviselő úré a szó. Azt
követően, jeleztem, hogy magam is szeretnék hozzászólni. Képviselő úr, parancsoljon!

SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Nyilván kettőnk vitáját majd a
jegyzőkönyv eldönti, mert szerintem elnök úr érintette azt a kérdést is, hogy mi változott.
Amennyiben nem, akkor előre is.

Viszont a témához és a lényeghez: ez tipikusan az az előterjesztés, aminek az
szándékával, a céljával szinte maradéktalanul egyet lehet érteni. Azzal, amit viszont a
gyakorlatban kiváltana, ha ez így egy az egyben valósul meg, azzal viszont megint egy
vállalhatatlan helyzetet idéznénk elő. Az egyik oldalról azért vállalhatatlan a helyzet, és nem
véletlen emlegettem itt az előbb a két kereskedelmi céget, amely persze mind a kettő magyar,
bár amennyire lehet, mindig a tulajdonosi körnek, ha a háta mögé néznének, akkor már nem
mindig biztos, hogy mindenki magyar, miközben magyar termékkel és logóval árulja a
„történeteket”. Azzal a helyzettel kell számolnunk, hogy egyrészt van egy olyan európai
bírósági ítélet egy nagyon hasonló ügyben, amely előrevetíti annak a képét, hogy ez a dolog
nem tud sikeresen megvalósulni. Ezt jó lenne korrigálni, és jó lenne elé menni már a javaslat
szintjén is, és ennek megfelelően egy olyan előterjesztéssel visszajönni a Ház elé, amely egy
szélesebb körű támogatást tesz lehetővé.

A másik, hogy egyfajta versenysemlegesség mentén pontosan az európai bíróságnak a
Spanyolországra vonatkozó döntését is figyelembe véve, meg kell valósítanunk annak a
lehetőségét, hogy pozitív ösztönzők lépjenek életbe, és ezek a pozitív ösztönzők teremtsék
meg annak a feltételeit, amit egyébként pedig a helyi termék boltok támogatására az előző
kormány időszakában pályázati pénzen nagyon sokan megpályáztak, és ez a helyi termék,
helyi bolt program elindult. Tehát a pozitív ösztönzőknek a bevezetésével én a magam
részéről teljes mértékben egyetértek, mi több, ebbe az irányba bíztatnám az előterjesztőket,
hogy próbálják meg a kormánynak a szerepvállalását erre a területre felhívni, és ezen a
területen ezt az ösztönző, támogató magatartást nemcsak az uniós források, hanem belföldi
források tekintetében is vállalni.

Nyilván ehhez hozzátartozik az is, miután helyi piacokról, helyi termékügyekről egy
kifejezetten környezetbarát megoldásról beszélünk, hiszen minimális szállítási költségek
mellett ténylegesen a helyi munkaerőnek a lehetőségét hozzuk helyzetbe, nem kihagyható a
gondolkodásból és a további feladatból az önkormányzati kör sem. Hiszen, hogyha az
önkormányzatok által működtetett területek, piacok, boltok és így tovább, és nem akarom
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ragozni, belemenni a részletekbe a továbbiakban, is beszállnak ebbe az ügybe partnerként,
támogatóként, együttműködőként, akkor sokkal nagyobb esélye van ennek a sikerre.

A magam részéről, de mondhatom a frakció nevében is, a törvényjavaslat 2. és 3.
paragrafusának az elhagyását látjuk szükségesnek, és természetesen egy olyan hangszerelést
és egy olyan átalakítását a javaslatnak, amely eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy
Magyarország is Spanyolországhoz hasonló módon járjon ebben a történetben. Ha ez
megtörténik, akkor a magunk részéről támogatni fogjuk ezt a szándékot, elképzelést. A
mostani formájában, mostani leírt szöveg szerint viszont ezek miatt a tételek miatt sajnos az
általános vitára való alkalmasságot nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Azonnal megadom a szót a kormány képviselőjének, de én magam szeretnék
néhány kérdést feltenni. De a menetrendben ez úgy van, hogyha van kormánypárti képviselő,
akkor először neki adok szót, ha nem, akkor megkérem alelnök urat, hogy nekem adjon szót.
Ez utóbbira kerül sor, úgy látom.

(Az elnöklést Zsigó Róbert alelnök veszi át.)

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Miután itt többször elmondtuk, hogy
majd a szempontjaink nagy részének az ismertetését a parlamenti plenáris vita kereteiben
fogjuk elmondani, ezért én inkább kérdéseket tennék fel részben az előterjesztőhöz, részben a
kormányzat képviselőjéhez, és az előttem szóló képviselőtársam után kevesebb új tartalmi
szempontot hoznék a beszélgetésbe vagy a konzultációba.

Az első kérdéskör arra vonatkozik, és ezt, készülvén a mai napirendre, az elmúlt hét
végén átolvastam, vagyis a cikkek nagy részét, ami ebben a témakörben megjelent, újságban
vagy egyéb eszközökben, és ezért azt szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy - az
előterjesztő javaslatának a jó szándékúságában nem teszek kérdőjelet, mégis úgy tűnik az
általam elolvasottak alapján, hogy okkal vagy ok nélkül, de - a magyar kereskedelmi láncokat
nem egyformán érinti az előterjesztés. Lesz olyan kereskedelmi lánc, amit kifejezetten
negatívan fog érinteni, lesz olyan, amelyik semleges, mert hogy már olyan erős szereplő a
piacon, hogy ez nem fogja megérinteni, és lesz olyan, amelyiket kifejezetten kedvező
helyzetbe fogja hozni. Erre szokták azt mondani, idézem a cikket, hogy a moratórium
nyertesei a hazai láncok, a CBA és a Coop lehetnek. Hogy vajon ez benne volt-e az
előterjesztői szándékban, hogy ilyen módon kategorizálja a kereskedelmi láncokat?

A másik, hogy gondolkodott-e az előterjesztő azon, hogy ezzel elősegíti-e a minőségi
árversenyt vagy nem, mert azt lehet olvasni, jelen pillanatban is van olyan szakember itt a
sorok között, aki maga is nyilatkozta, hogy azért jelentős árkülönbség van a kisboltok és
mondjuk a nagyobb egységek között. Nyilvánvaló, ez is egy figyelembe veendő szándék.

A harmadik kérdésemet Szabó képviselő úr részben már feltette az asztalra, de én is
feltenném, és ez elsősorban a kormánynak szól, hogy az előterjesztést olyan szempontból
vizsgálják-e, hogy az európai uniós jogszabályokkal összeférhető-e, nem okoz-e esetleg az
elfogadása olyan problémát, ami miatt hasonló módon elmarasztalhat az Európai Bizottság
bennünket, mint ahogy Spanyolországgal megtette az említett ominózus esetben.

Szintén az előterjesztőtől szeretném megkérdezni, hogy ott, ahol a kerekasztal
létrehozatalát felveti, hogy önmagában a felvetésen túl a kormánypárti sorokban és most az
ellenzékiben kevesebb, de nagyon sok önkormányzati ember ül, akik ezt gyakorlati élet során
is megtapasztalják, az ilyen javaslatokat, hogy a kerekasztal során felvették-e azt a kérdést,
hogy mikor jön létre a testület, milyen eljárási szabályok szerint fog működni és döntést
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hozni, és mi lesz ezen döntéseknek a joghatása. Van-e ilyen típusú végiggondolása a
dolognak?

És az utolsó felvetésem pedig arra vonatkozik, ezt mintegy ilyen általánosabb érvényű
megjegyzésként szeretném tenni, hogy nem lenne-e esetleg szerencsés, hogyha a szabályozás
előtt egy megfelelő minőségű hatástanulmány készülne el, amely a fogyasztók ellátása, árak
alakulása, piaci verseny, gazdaságélénkítés, foglalkoztatás, környezeti ártalmak csökkentése,
és a többi témakörében ezt a kérdést megfelelő módon tudná rögzíteni. Ezek lennének a
kérdéseim, és tartózkodom a további megjegyzésektől, azt majd a parlament plenáris vitáján
fogom megtenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy tervez-e még valaki hozzászólást.
(Nincs jelentkező.) És miközben gondolkodnak, visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak.

(Az elnöklést Simon Gábor elnök veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további, akkor én úgy gondolom, hogy az az
ill ő, hogy megadom a szót az előterjesztő és kormány képviselőjének. Talán szerencsésebb
volna, ha előreengednénk a kormányt, hiszen van néhány olyan kérdés, amit ő ezzel el tud
rendezni, és utána az előterjesztő egyben az egészre tudna reagálni. Én ezt javasolnám,
gyakorlati szempontból is praktikusabb. Akkor először a kormány képviselőjének adom meg
a szót. Főosztályvezető úr, parancsoljon!

Kohuth Viktor válaszadása

KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnézést
kérek, csak sietek. Vissza kellene érnem délre elvileg a Nemzetgazdasági Minisztériumba, és
már …

ELNÖK: Van ez így! Elnézést!

KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Elnézést
kérek, ez biztos a gyakorlatiatlanságomból fakad, hogyha nem is mondtam, de benne értettem
a mondandómban azt, hogy igen, általános vitára alkalmasnak tartjuk az előterjesztést. És
továbbra is azt szeretném jelezni, hogy azzal a módszerrel, ahogy ezt a szabályozást szeretnék
lefolytatni, azzal nem értünk egyet, és annak a részletes vita során felmerülő kérdéseit
szeretnénk majd, illetve az azzal kapcsolatos problémákat jelezni, abban a stádiumban.

A helyi piacokkal kapcsolatos szabályozás terén kolléganőmnek átadnám a szót, mert
ő a specialista ezen a területen, és biztos vagyok benne, hogy konkrét válaszokkal tud
szolgálni. Köszönöm.

KÖNCSE TAMÁSNÉ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sajnálom, hogy képviselő asszony, aki ezt felvetette,
elment, de jelezni szeretném, hogy a helyi piacok szabályozása gyakorlatilag megtörtént. A
jövő héten kerül kormány elé az az előterjesztés, amely részben törvénymódosítási javaslatot,
részben kormányrendeleti módosítást tartalmaz, és várhatóan október közepén kerül a
parlament elé, amely megteremti a helyi piacok, helyi termelői piacok létrejöttének jogi
feltételeit. Tehát ettől a javaslattól függetlenül már dolgoztunk rajta, és úgy gondoljuk, hogy
kielégítő azokat az igényeket, amely a vidékfejlesztési programhoz is kapcsolódik. Hiszen a
vidékfejlesztési programban mind hazai, mind EU-s források bevonásával megteremtődik a
helyi termelői piacok és helyi termelői boltok létrejöttének és működésének támogatása, főleg
azokon a területeken, ahol ezeket önkormányzatok tartják fenn. Tehát ez egy nyitott kapukat
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döngető kérdés volt, és ettől a javaslattól függetlenül vagy ezzel párhuzamosan, mint
jeleztem, ez már megtörtént. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető úr!

KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szerettem volna csak
megköszönni, illetve pozitív ösztönzőként mondani, amit itt Szabó Imre úr említett, ugye van
a tanyaprogram, a helyi termelői piac, amit a kolléganőm itt elmondott, illetve a
vidékfejlesztési pénzek. Ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bocsánat, nem kötözködni akarok, de én is tettem fel néhány kérdést a
kormány képviselőjéhez, és nagyon illő és szolid módon reagáltam mind ez idáig, úgyhogy
némi felkészülés után esetleg arra is fordítsanak figyelmet. Köszönöm szépen.

KOHUTH VIKTOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az ön által említett
szabályozással kapcsolatban pedig vizsgálatokat folytatunk, tehát, hogy az EU-s
jogszabályokkal mennyire férhető össze ez az LMP által tett javaslat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem a plenáris ülésen lesz módunk arra, hogy
hosszasan és átfogóan vitázzunk ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen az előterjesztőnek a
toleranciáját, és most már kikerülhetetlen az előterjesztőé a szó. Tessék parancsolni, képviselő

asszony!

SZABÓ REBEKA előterjesztő (LMP): Köszönöm szépen a szót. Akkor röviden
reflektálnék néhány elhangzott kérdésre, illetve kritikára. Egyrészt felmerült Szabó Imre
képviselő úr részéről, hogy nehogy Spanyolország sorsára jussunk ebből a szempontból.

Amit szeretnék tisztázni, a mi javaslatunk, a törvény szövege konkrét egy
kereskedelmi központi építési moratóriumról szól, tehát a törvényjavaslatban jelenleg
nincsenek részletes szabályozási kérdések, én ezért nem is gondolom, hogy ez bármiféle
versenyjogba ütközhet. Mindenesetre a konkrét javaslatainkat viszont áttekintettük, már
megvalósult nemzetközi példákat néztünk meg, hogy Skóciában, Dániában milyen a
szabályozás, akiket nem meszelt el az Európai Bíróság, és erre alapozva fogunk konkrét
javaslatokat tenni, ha erre sor kerül. Tehát igyekszünk arra odafigyelni, hogy ne ütközzünk
semmiféle európai jogba.

A másik, felmerült az elnök úr részéről is ez a felvetés, amit újságcikkekben is lehetett
olvasni, hogy esetleg bizonyos konkrét kereskedelmi láncoknak kedvezne ez a
törvényjavaslat. Hát én nem tudom, szerintem, aki ilyesmit lát bele, az valamiféle ilyen jóslási
vagy vizionárius képességekkel rendelkezik. Semmiféle ilyen nincs benne. Mi konkrét
négyzetméter alapján próbáltuk azt javasolni, hogy hány négyzetméter alatti, illetve fölötti
egységekre vonatkozzon a moratórium. És direkt megnéztük azt, hogy a különböző
kereskedelmi láncok milyen típusú üzleteket építenek, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy
az átfedés ezen a téren. Tehát nem lehet már azt mondani, csak hogy egy példát mondjak,
önök felhozták a CBA-t, de ha megnézik, mondjuk a Tesco is épít kifejezetten kis méretű

kereskedelmi egységeket most már. Tehát olyan nagy az átfedés a méret tekintetében, hogy ez
semmiképpen nem kedvezhet sem az egyik kereskedelmi láncnak, sem a másiknak. Ami
szintén nagyon fontos ugye, hogy bezárni sem akarunk semmiféle kereskedelmi létesítményt,
a már folyamatban lévő engedélyezési eljárásokba sem szeretnénk beavatkozni, nyilván az
fontos, hogy a jogbiztonság meglegyen, kifejezetten csak az új kereskedelmi központokra
vonatkozna a javaslatunk.
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A minőségi árverseny tekintetében én azt gondolom, hogy talán ennek azért nincsen
akkora jelentősége, mert mint mondtam, nem zárnánk be egy kereskedelmi egységet sem,
tehát ugyanúgy megmaradnának a mostani hipermarketekben azok az árak, amiket ők
alkalmaznak. Az már persze egy messzebbre vezető kérdés, hogy jó-e, hogy ők ilyen áron
árulják azokat a termékeket, adott esetben a zöldség-gyümölcs termékek esetében, a friss áru
magyar termékek esetében, hogy ez mekkora problémákat okoz a magyar termelőknek. A
jelenlegi törvényjavaslatban ezt nem tudjuk szabályozni, de a későbbiekben azt gondolom,
hogy a beszállítókkal kapcsolatos magatartásra, ha kitérünk egy másik törvényben, akkor ott
fontos kitérni erre a kérdésre.

A részvételi eljárást és a kerekasztalt illetően, igen, gondolkoztunk azon, hogy milyen
konkrét eljárási szabályok alapján kéne ezeket a kerekasztalokat felállítani, de a jelenlegi
törvényjavaslat szövegében ugye ez azért nincs benne, mert ez még csak az építési
engedélyezési moratóriumra vonatkozik. De itt is egyébként már működő külföldi példákat
hívtunk segítségül, tehát hogy ezek megvalósítható eszközök, amikről majd az általános vita
során részletesebben is beszámolok. A hatástanulmány egy nagyon fontos dolog, ami elnök úr
részéről elhangzott. A mi javaslatunknak az a célja, hogy minden egyes kereskedelmi központ
építése esetén az építést előzze meg egy ilyen hatástanulmány elkészítése. Azt gondolom,
hogy ezt kifejezetten a lokális viszonyokra lehet megnézni, hogy egy-egy ilyen kereskedelmi
központnak milyen környezeti, társadalmi, építi, helyi kereskedelemre gyakorolt hatásai
vannak. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy úgy épüljenek ilyenek, hogy előtte pontosan
megnézik a hatásait. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Én köszönöm szépen képviselő asszonynak. A végén szoktam elnöki
összefoglalót tartani, ezt most a plenáris vitára való felkészülés jegyében nem tenném meg,
csak azt mondhatom a képviselő asszonynak, hogy ezek itt mind cikkek, amik a témával
kapcsolatosak, (Mutatja az újságcikkeket.) és majdnem mindegyiknek ugyanaz a címe, ahogy
kategorizálják a hálózatokat, és ide vagy oda mondanak megjegyzéseket. Tehát nyilvánvalóan
ez valahol mégis csak benne van a gondolkodásban.

Mindezekre figyelemmel nem kérem, hogy reagáljon, én sem viszem tovább a vitát,
majd a plenáris ülésen megtesszük. Most egyszerűen egy döntést kell hoznunk, ami az
általános vitára való alkalmasságról szól.

Határozathozatal

Aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem tartja általános vitára alkalmasnak, az kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 3. Tartózkodás nem volt. Ebből következően a bizottság általános vitára
alkalmasnak tartotta, és a plenáris ülés keretében meg fogjuk vívni a csatáinkat.

Bizottsági előadó? A kisebbségi vélemény előadására Szabó Imre képviselő urat
szeretném javasolni, a többségi vélemény előadására Földesi Gyula képviselő urat, és a két
személyről egyben dönthetünk, így a bizottság állásfoglalása teljes. Aki egyetért az
előadókkal, kérem, szavazza meg! (Szavazás.) Egyhangú.
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Egyebek

Az egyebek között csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Hétfőn újra lesz bizottsági
ülés, hiszen a PSZÁF-nak az előterjesztése úgy érkezett be, úgyhogy hétfő délelőtt kell
bizottsági ülést tartanunk. Az összes többiről pedig megfelelő módon fogok tájékoztatást adni.
Köszönöm szépen. Jó munkát a plenárison mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)

Zsigó Róbert
a bizottság alelnöke

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


