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Napirendi javaslat

1. Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke

Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Boldog István (Fidesz)
Földesi Gyula (Fidesz)
Mágori Józsefné (Fidesz)
Örvendi László József (Fidesz)
Simonka György (Fidesz)
Varga Gábor (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Boldvai László (MSZP)
Farkas Gergely (Jobbik)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Ertsey Katalin (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Budai Gyula (Fidesz) Örvendi László Józsefnek (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt

Meghívottak

Tóth Csaba (Szabó Zsolt titkársága)
Aranyi Péter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Horváth Sándor (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Boldizs József (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Csernátony Csaba (Origo Szerkesztőség)
György Bálint (Országgyűlés, Sajtószolgálat)
Tomicsek Renáta (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
Gőgös Enikő (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
Lukács Gabriella (Infoszolg)
Katona Tímea (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Wieszt Edina Aurélia (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Toldy Eszter (Magyar Távirati Iroda)
Bak Mihály (Független Hírügynökség)
Hegedüs Istvánné (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Wiedermann Helga (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Molnár András (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Zsakóné Gellért Ildikó (KDNP)
Barát József (168 óra)
Simon Gábor (MSZP, Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 33 perc.)

Elnöki bevezető

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Szeretettel köszöntöm a képviselő hölgyeket és urakat az újonnan megalakult
Fogyasztóvédelmi bizottság első ülésén; köszöntöm meghívott vendégeinket és Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszterjelölt urat.

Különleges helyzetben vagyunk két okból is. Egyrészt nem volt még a parlamentnek
állandó Fogyasztóvédelmi bizottsága, másrészt pedig hivatalosan még nincs elnöke a
bizottságnak, ezért velem kell hogy beérjék az itt megjelentek.

Tisztelettel köszöntöm Simon Gábor urat, aki a jövő hét hétfőtől a Fogyasztóvédelmi
bizottság elnökeként már hivatalba fog állni. Vele fogunk majd együtt dolgozni.

Mivel a 18 tagú Fogyasztóvédelmi bizottságban négy olyan képviselő van, aki az
előző ciklusban is képviselő volt, ezért üdvözlöm az újonnan megválasztott képviselőket az
első bizottsági ülésükön. Remélem, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság tudja majd tartani
magát ahhoz az előző ciklusban tett kvázi megállapodáshoz, amikor az eseti bizottságban
elfogadtak egy nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy ha lehetséges, akkor nem tekintik a
Fogyasztóvédelmi bizottságot, a fogyasztóvédelem területét a pártpolitika terepének, és
megpróbálnak ezen a területen szakmai szempontból segíteni.

Lesz dolgunk szerintem. Az, hogy külön állandó Fogyasztóvédelmi bizottsága van az
Országgyűlésnek, kihívást is jelent szerintem a bizottság tagjai számára; ki kell harcolnunk a
szakmai presztízsünket a többi bizottság mellett.

Tisztelettel köszöntök tehát mindenkit. Megállapítom - habár éppen nem látom a
jelenléti ívet -, hogy a bizottság helyettesítések nélkül is határozatképes. A mai napirendünk a
kiküldött meghívó alapján dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés
előtti meghallgatása, illetőleg ez után a meghallgatás után az Egyebek napirendi pont, ahol a
következő ülésezési rendről néhány szót szeretnék ejteni.

A napirendi javaslat elfogadása

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek más napirendi pontra
történő javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy aki a napirendet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Senki sem jelentkezik.)
Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezést nem látok. Megállapítom, hogy a
bizottság a napirendjét elfogadta.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

Mielőtt megadom a szót miniszterjelölt úrnak, éppen azért, mert 14 olyan képviselő
van jelen, aki nem volt még bizottsági ülésen a parlamentben, szeretnék néhány dolgot
mondani. A miniszterjelölti meghallgatásoknak a Házszabály szerint - idézőjelben - szigorú
szabályai vannak, amelyeket szeretnék ismertetni. A miniszterjelöltek meghallgatása a
házbizottsági állásfoglalások alapján a következőket foglalja magába. A miniszterjelölt rövid
bemutatkozása, ennek keretében életrajzának és eddigi pályafutásának ismertetése, majd a
tárcára vonatkozó elképzeléseinek vázolása. Amikor ezt miniszterjelölt úr megteszi, ezt
követően a bizottsági tagok kérdéseket tehetnek fel; az életútra, illetőleg az ágazati,
tárcavezetési elképzelésére, programjára, egyúttal a személyes program ismertetésére
terjedhetnek ki ezek a kérdések.

Az is benne van a házbizottsági állásfoglalásban, hogy figyelemmel arra, hogy a
miniszterjelöltek meghallgatása megelőzi a kormány, illetőleg a kormányfő bemutatkozó
programbeszédét, ezért értelemszerűen a meghallgatás során a kérdés nem irányulhat
konkrétan a kormányprogram tartalmára.
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Tisztelettel kérem tehát a bizottság tagjait, hogy ezek figyelembevételével tegyék majd
fel kérdéseiket. Az első napirendi pont keretében most megadom a szót Matolcsy György
miniszter úrnak, hogy szóban tájékoztasson minket életútjáról, illetőleg programjáról.

Parancsoljon, miniszterjelölt úr!

Dr. Matolcsy György szóbeli tájékoztatója

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen,
alelnök úr, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy elöljáróban örömömet és
megelégedettségemet fejezzem ki, hogy a bizottság megalakult. A magam részéről mint
magyar közgazdász ezt azért üdvözlöm, mert a fogyasztóvédelem a gazdaságpolitika egyik
legfontosabb eleme, és egyben lakmuszpapírja is.

Legfontosabb eleme, mert azokat képviseli, akiken múlik, hogy az adott országban
milyen a termelés, milyen a költségvetési bevétel, milyenek a munkahelyek, milyen a
növekedés, egyensúly és a többi gazdasági mutató. De lakmuszpapírja is, mert ha egy ország
és egy kormány és egy gazdaságpolitika nem becsüli a saját fogyasztóit, tehát a belföldi
piacot, akkor ezzel feladja a dolgot, azt mondja, hogy minden más értékesebb, mint a belföldi
fogyasztó.

Tehát a fogyasztóvédelem, a fogyasztók védelme egy nagyon fontos gazdaságpolitikai
terület, és ennek a politikában, a parlamentben való külön intézményesülése egy nagyon
fontos fordulat eleje is meg a jele is. Ezért a magam részéről engedjék meg, hogy mint
közgazdász, közgazdasági szempontból is ezt nagyra értékeljem.

Elnök úr felszólításának eleget téve engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 32 évvel
ezelőtt léptem át a Pénzügyminisztérium kapuját, és 16 évig pénzügyesként, 16 évig
gazdasági területen dolgozóként működtem. Tehát egyik felem pénzügyes, másik felem
rendes gazdasági szakember. Ezt azért tartom lényegesnek elmondani, mert a
Pénzügyminisztériumban is dolgoztam, egy pénzügyi kutatásokkal foglalkozó intézményben
is dolgoztam, és a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban is dolgoztam.
Tehát pénzügyes múltam is van, és persze dolgoztam más gazdasági területeken is. Úgyhogy
azt gondolom, hogy az élet furcsa véletlenje - talán nem teljesen véletlen -, hogy tehát egy
olyan Nemzetgazdasági Minisztériumnak vagyok a miniszterjelöltje, amely magában egyesíti
a pénzügyeket meg a gazdasági ügyeket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fordulata
a magyar közigazgatásnak, kormányzati szerkezetnek és a magyar gazdaságpolitikának.

Mert valljuk be, hogy az elmúlt, lehet mondani, húsz évben - persze én elfogult
vagyok, ebből négy év nagyjából ilyen szempontból rendben volt. (Derültség.) Szóval az
elmúlt húsz évben azért sokszor előfordult, hogy az éves pénzügyi költségvetési érdek
legyőzte a két-három-négyéves középtávú gazdasági érdeket, és aztán mindketten legyőzték a
tizenöt-húszéves társadalmi érdeket. Ennek az egymás legyőzési ingerének kellene véget
vetni, és ezért is döntött úgy Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt úr, hogy egy
Nemzetgazdasági Minisztérium keretében egyesítjük a pénzügyeket, tehát a költségvetés-
államháztartás ügyeit, a pénzügyi szabályozást és a gazdaság ügyeinek jelentős részét. És
ebből a kettőből gyúrjuk össze azt a gazdaságpolitikát, amely végre elindítja Magyarországon
a foglalkoztatás, növekedés, beruházás fordulatát, amiből egy csökkenő államadósság, egy
fenntartható államháztartási deficit és egy euróövezeti csatlakozás lesz.

Ebből az is következik - és ezt is szeretném önöknek elmondani -, hogy a magam
részéről a Nemzetgazdasági Minisztériumot egy ígéretes kormányzati szervezeti megoldásnak
tartom, amely tehát meghaladhatja azokat az eddigi vitás és viszályos helyzeteket,
amelyekben hol egyik, hol másik gazdasági vagy pénzügyi terület kerekedett a másik fölé.

A Nemzetgazdasági Minisztériumon belül - hiszen így szól a Házszabály, hogy én erre
is kitérjek, de örömmel teszem - terveink szerint egyensúlyban lesznek és egymásért
működnek a korábban külön, minisztériumi szervezetben vagy államigazgatási szervezetben
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működött intézmények és funkciók. Így költségvetési funkció, pénzügyi funkció, a gazdasági
stratégia megalkotása, a belgazdaság, külgazdaság és a foglalkoztatáspolitika egymástól
korábban elkülönült intézményekben és egymástól sok esetben elkülönülten működő funkciói
most egyesülhetnek. Ez egy komoly kihívás, de egyben egy komoly lehetőség.

Itt indítanám a harmadik gondolatsort, de most már a fogyasztóvédelemre
koncentrálva. Azt gondolom, hogy ez a kormányzati szereposztás és ez a kormányzati
struktúraváltás egyben a fogyasztóvédelem számára is egy jó lehetőség. Jó lehetőség azért,
mert az a gazdaságpolitika, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumban kell alakítanunk,
formálnunk, az felértékel olyan területeket, amelyek a magyar belföldi fogyasztóval
kapcsolatosak. A mi gazdaságpolitikánk felértékel mindent, ami belföldi piac. Továbbra is
fontos az exportpiac. Továbbra is érvényesnek tartjuk azokat a gazdaságtörténeti példákat,
amelyek azt mutatják, hogy exportsikereken nőttek fel sikeres gazdaságok. Dél-Korea,
Finnország, Írország, nagyon sok példát mondhatnék. De minden ilyen gazdaságtörténeti
sikerpélda azt is mutatja, hogy első azért a belföldi piac volt. Ausztriában az ötvenes-hatvanas
években a belföldi piacon nőtt fel az osztrák gazdaság.

A példákat nem szaporítom. Tehát az első, ami a fogyasztóvédelem szempontjából, azt
gondolom, egy ígéretes fordulat a gazdaságpolitika keretein belül, az az, hogy ez a
gazdaságpolitika felértékeli a belföldi piacot. Fontos lesz mindaz, ami a belföldi piacon
történik, a belföldi piacon pedig a fogyasztókért történik minden, végül is a fogyasztókért
kellene hogy versenyezzenek a piaci szereplők.

A második, hogy felértékelődik minden, ami tisztességes üzleti magatartás. Ez
korábban nem mindig volt így. A tisztességes üzleti magatartás felértékelése azt jelenti, hogy
az állam csökkenti az üzleti szektort terhelő bürokratikus terheket, csökkenti az adóterhelést,
végleges tőkejuttatás formájában lehetőséget ad a tőkeemelkedésre, lehetőséget ad az olcsó
hitelen keresztül a hitelrendszerbe történő belépésre, de ezért cserébe kér néhány változást.
Kéri, hogy adózzanak, kéri, hogy fehéren foglalkoztassanak, kéri, hogy tisztességes üzleti
magatartást tanúsítsanak.

Tehát a második elem, ami felértékelődik, a tisztességes üzleti magatartás, ami megint
a lehető legszorosabban összefügg a fogyasztással, a fogyasztó védelmével, a
fogyasztóvédelmi funkcióval.

A harmadik az a gazdaságpolitika, amit a Fidesz választási programja, a
kormányprogram vagy az én személyes közgazdasági meggyőződésem vall és tartalmaz,
felértékeli a hazai mikro-, kis- és középvállalkozókat. Felértékeli azt a világot, amelyben az
üzleti szektorban működő munkahelyek 60-65 százaléka van. Felértékel mindent tehát, ami a
hazai termelő-szolgáltató szektor, hazai munkahelyteremtés.

Ez azért fontos, mert a fogyasztóvédelem és a fogyasztók védelme minden - most talán
az Európai Unióban - uniós országban eszköz, sok esetben az egyik legfontosabb eszköz a
hazai, a belföldi tulajdonú vállalati szektor megerősítésére. Nemcsak a mezőgazdaságban,
élelmiszeriparban, hanem minden más területen, az építőipartól az ingatlanpiacig, hosszan
sorolhatnám.

Tehát a belföldi üzleti szereplők, ezen belül a hazai tulajdonú kis-, közép- és
nagyvállalatok megerősítése egyben egy fogyasztóvédelmi eszköz is, és fordítva.

Nem sorolom a többi területet, amelyekkel a gazdaságpolitikai fordulat, megítélésem
szerint, a fogyasztóvédelem számára egy sokkal erősebb lehetőséget ad, és fordítva is, egy
felértékelt, megerősített fogyasztóvédelem segíti azokat a területeket, hanem kitérnék még
néhány olyan elemre, talán megelőlegezve a mostani beszélgetést, kérdéseket is, amelyeken
azt gondolom, hogy alapvető fordulatokat kell elérni. Ezek konkrét területek.

Ilyen például a közbeszerzés területe. Itt is a belföldi piac és a belföldi üzleti szereplők
megerősítése azt jelenti, hogy Magyarországon is beáll, be kell állnia annak a szerkezetnek és
aránynak, ami Németországban, Franciaországban a belföldi és külföldi szerepek közötti
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nyerési arányt jelzi. Egy másik ilyen terület a kereskedelem. A magyar kereskedelemben meg
kell erősíteni azokat a magatartási kódexeket, azokat a működési formákat, amelyek az adott
kereskedelmi lánc anyaországában működnek, mert nálunk nem működnek. Nem működnek,
vagy gyengék, vagy nem tartják be. Alapvető erkölcsi és közgazdasági szabályként kell
követnünk azt, hogy nem viselkedhet egy cég, egy cégcsoport, egy vállalat máshogy a saját
országában, mint Magyarországon. Ez nem egyszerűen nemzeti önbecsülés kérdése, hanem ez
fogyasztóvédelem és a hazai gazdaság erősítése is egyben.

Hasonló terület a pénzintézeti szektor, tehát a közbeszerzés, és a kereskedelem.
A harmadik terület, amit én most szeretnék önöknek kiemelni és az asztalra tenni az

az, hogy a pénzintézeti szektorban is a fogyasztók, a hitelfelvevők – ott őket így hívjuk, és
persze betétesként is hívhatnánk - jogait erősebben kell védeni, a pozícióit erősíteni kell. Meg
kell védeni őket olyan korábbi, akár 8, 7, 5 évvel ezelőtt induló hibás folyamatok hatásaitól,
mint például a deviza hitelállomány felépítése, felhalmozódása, amely folyamatoknak
rendkívül nagymértékben negatív hatása lehet a magyar gazdaságra. A fogyasztóvédelem a
hitelezők és a hitelfelvevők közötti erőviszonyok megváltoztatását is jelenti.

Ha megengedik, nem térnék ki több területre, nyilván önök több területet is érinteni
fognak, én csupán ezeket kiemelem.

Még egyszer, tisztelt elnök úr, utoljára így bevezetésként azt szeretném elmondani,
hogy jelképesnek tekintem, hogy az új 20 év indításakor egy új politika és gazdaságpolitika -
mi úgy hívjuk, hogy a nemzeti együttműködés rendszere -, szóval a nemzeti együttműködés
rendszerének indításakor alakul meg a parlament a Magyar Országgyűlés Fogyasztóvédelmi
bizottsága, ezt jelképesnek és nagyon fontosnak tartom a gazdaságpolitika fordulata
szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak a szóbeli kiegészítését.
Tisztelt Bizottsági Tagok! Lehetőség van most arra, hogy a kérdéseket feltegyék. Ez

ügyben nekem az a javaslatom, hogy egy körben történjen meg a kérdések és a vélemények
elmondása, majd miniszterjelölt úr válasza után csak annak adnék szót, aki úgy gondolja,
hogy a kérdésére nem kapott választ, és úgy fogom ezt megtenni, hogy lehetőség szerint –
már, hogy ha a jelentkezők ezt így gondolják - egy kormánypárti és egy ellenzéki kérdezőnek
– fogok felváltva szót adni. Én is tanulom a bizottság tagjait, de majd megpróbálok ügyesen
jegyzetelni, hogy mindenkinek a nevét pontosan tudjam mondani.

Tehát lehetőség van miniszterjelölt úrhoz - a bizottsági ülés elején általam
elmondottak szerint - kérdéseket feltenni. Kérem, jelentkezzen az, aki kérdést szeretne
feltenni.

Örvendi képviselő úr az első.

Kérdések, vélemények

ÖRVENDI LÁSZLÓ JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Bizottság!
Hölgyeim és Uraim! Én fogyasztóvédelmi szempontból szeretnék kérdéseket feltenni.

Ma már szinte közhelynek hangzik, de igaz, a magyar gazdaság fellendítésének alapja
a magyar kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása. Ehhez azonban elengedhetetlenül
szükségesnek látom a multi kereskedelmi láncok mindent lehengerlő, időnként a tisztességet
is nélkülöző előrenyomulásának a megállítását. A kiskereskedelmi forgalom pedig, amelyet
magyar vállalkozók üzemeltetnek, működtetnek évről évre zsugorodik, tömegesen mennek
tönkre. A magyar beszállítókkal szemben alkalmazott kereskedelmi eljárások meg sem
közelítik a tisztességes partnerkapcsolatot, mert a kiszolgáltatott vállalkozókat,
monopolhelyzetüket kihasználva, a multi kereskedőláncok valósággal kizsigerelik. A
polcaikon alig van magyar termék. Főleg anyaországi és saját márkás ócskaságokat,
élelmiszernek mondott olcsó szemetet árulnak, melyet az elszegényített magyar lakosság
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sajnos kénytelen megvásárolni még akkor is, ha sok esetben bizonyítottan ezektől a
termékektől betegednek meg.

Kérdéseim ez alapján a következő. Milyen elképzelései vannak a miniszterjelölt úrnak
a multik visszaszorítására, a magyar vállalkozók helyzetbe hozására? Javasolja-e egy
hatékony élelmiszerbiztonsági rendszer felállítását? Tervezi-e az EU-ban is működő - és jól
működő - előrejelző rendszer, a RASFF hazai tökéletesítését? Javasolja-e a Gazdasági
Versenyhivatal átszervezését? Felülvizsgáltatja-e a kartell gyanús gazdasági eseményeket,
melyek az elmúlt időszakban történtek?

A telekommunikációs szolgáltatás, a kábeltelevíziós rendszerek terén nagyon sok a
visszaélés. Folyamatosan emelik az árakat, a szolgáltatásuk pedig minősíthetetlen, különösen
vidéken tapasztalható ez. Milyen intézkedéseket várhatunk ezen jelenségek
megakadályozására?

És végül. Tervezi-e a gazdaságban jogellenesen tevékenykedők - a lakosságot, a
vállalkozó partnereiket tudatosan, vagy bűnös nemtörődömségből megkárosító - szigorúbb
felelősségre vonását, például az üzem, az üzlet, az áruházlánc hosszú időre való bezárását,
vagy a felelős személyek börtönbüntetésre való ítélését? Ilyen szigorúságot javaslunk, hogy
megakadályozzuk ezeket az előbb felsorolt jogtalanságokat. Köszönöm szépen, ennyit
szerettem volna kérdezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Boldvai László képviselő úré a szó!

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Két
rövid kérdésem lenne. Örömmel hallottam, amikor a felvezetőjében a pénzügyi szektorról tett
említést, mint az egyik fontos, hangsúlyos elemről. Ha megtenné, hogy bővebben,
részletesebben kifejti az elképzeléseit a pénzügyi szektorban működő fogyasztóvédelem ön
által elképzelt lehetőségeiről.

A másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy az a fogyasztóvédelmi terület az
országban, illetve az életben kifejezetten a társadalmi kapcsolatok és a civil szervezetekkel
való együttműködés konkrétumairól is szól. Mi az ön álláspontja ebben a kérdésben a korábbi
együttműködési mechanizmusok megtartása, fejlesztése adott esetben bizonyos
súlypontképzés, erre lennék kíváncsi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kormánypárti
jelentkező, mert ellenzéki van – ha nincs, akkor neki fogom megadni a szót. Van?

Parancsolj!

SIMONKA GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Magyarországra az
Európai Unióból, illetve azon keresztül, egyre több kétes minőségű mezőgazdasági termék,
illetve élelmiszer áramlott be az elmúlt években - ez annak volt köszönhető, hogy az áruknak
szabad áramlási joguk van. A magyar termelők ezzel szemben kiváló minőségű terméket
állítanak elő, mégis a fogyasztók szempontjából rossz, sok esetben növényvédő szerrel
fertőzött, mérgezett áru került a polcokra, nem olyan régen láttuk a marokkói paprikát is.

Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan szeretné megvédeni a magyar fogyasztókat,
milyen ellenőrzési rendszert szeretne működtetni, hogy az asztalra jó minőségű, nem
mérgezett, egészséges áru kerüljön, előtérbe helyezve a magyar árut. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Z. Kárpát Dániel képviselő úré a szó, parancsoljon!
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon örültünk annak,
hogy az expozéban számos olyan gondolat elhangzott, amit mi is támogatunk, pártolunk;
ugyanakkor érezhető volt, hogy itt a kormányprogram és a kimondottan a fogyasztóvédelmi
ágazatra jellemző jelenségek még egy kicsit keverednek, tehát nyilván ki kell még találni,
hogy egyáltalán ez a bizottság milyen témaköröket érint, és hogy melyek azok, amelyek
feldolgozandóak akár minisztériumi szinten is.

Én hat olyan pontot próbáltam egy kicsit talán özönszerűen összegyűjteni, amelyekkel
kapcsolatban komoly, súlyos aggályok és ebből kifolyólag kérdéseink merültek fel. Nyilván a
legfontosabb ezek közül a bankokkal kapcsolatos felvetés, aminek nagyon örültünk, hiszen
nyilvánvaló, hogy egy évek óta kezeletlen problémáról van szó, amelyet csak
fájdalomcsillapító tüneti kezeléssel próbáltak ellátni, gyökerekig hatoló változás nem
következett be.

A kérdés lényege az, hogy az egyoldalú szerződésmódosításokkal mi a leendő
kormány terve, tehát hogy lehet azt az egyenlőtlenséget felszámolni, miszerint a kereskedelmi
bankoknak lényegében kiszolgáltatott a magyar társadalom - itt nem akarok fogyasztókat
használni, mert ugye itt a betétesekről és a hitelesekről egyaránt szó van. Ugyanakkor az
átutalási díjak és a kártyadíjak tekintetében egyensúly hozható-e önök szerint erre a piacra a
következő cikluson belül, vagy pedig ez egy hosszabb távú folyamat.

A devizahitelesek esetében üdvözöljük azt, és nagyon nagyra értékeljük, egyértelműen
látszik a szándék, hogy rendezzük az ő helyzetüket, ugyanakkor képes-e a következő

kormányzat ezt egy komplex csomag részeként tekinteni. Hiszen nagyon jó, hogy egyenlő
feltételeket teremtünk a bankok előtt az ügyfelek számára, ugyanakkor mi lesz azokkal, akik
ettől függetlenül továbbra sem tudnak fizetni, például abból kifolyólag, hogy jövedelemmel
nem rendelkeznek. Csatlakoznak-e ezen megoldási csomagokhoz adott esetben átképzési
programok, adott esetben közmunkaprogramok, tehát egyéb olyan fejlemények, amelyek
kifelé mozdíthatnak minket a jelenlegi helyzetből?

Érinti-e - ez lenne a harmadik kérdésem - a kormányzat leendő programja a
gyermekvédelem területét, amit én a magam részéről kimondottan a fogyasztóvédelem egyik
nagyon fontos szegmenseként sorolok fel, hiszen egyértelmű, hogy a gyermekvédelem is
olyan terület, amely nem tartozik effektíve egyik-másik ágazat kimondott konkrét első
hatáskörébe sem, mindenki tologatja. Kiváló lehetőségként érzem azt, hogy ez az újonnan
felálló bizottság a következő négy évben minisztériumi támogatással ezt is el tudja mélyíteni.

A multik esetében a kérdésem arra irányulna, hogy lesz-e olyan fórum, amely
kimondottan a fogyasztói, a vásárlói szintet érinti. Magyarán mondva, ahova fordulni lehet a
problémákkal visszaélések esetén, legyen szó akár vásárlóról, de sokkal inkább a multiknál
dolgozó alkalmazottakról, hiszen a Lidl-botrány óta ez egy olyan közszájon forgó terület,
amelyet azért nagyon-nagyon politikailag korrekt módon a politikum került, főleg az utóbbi
nyolc évben. A kérdésem arra irányul, hogy e téren várható-e változás.

Ugyanakkor a 80:20-as arány bevezetése, miszerint legalább 80 százalékban magyar
áru legyen a piacon. Voltak ezzel kapcsolatos felvetések, törvények is születhetnek,
ugyanakkor, ha a betartatásáról nem gondoskodik senki, akkor úgy érezzük, hogy ezek
pusztába kiáltott szavak. Kérdésem arra irányulna, hogy miniszterjelölt úrnak mi a konkrét
elképzelése ezzel kapcsolatban, tehát a betarthatást illetően. Igyekszem most már rövidre
fogni, elnézést kérek.

Élelmiszer-biztonsági tekintetben két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy mit tervez
miniszterjelölt úr és a következő kormányzat a laborok tekintetében. Hiszen tudjuk, hogy a
bevizsgáló rendszer számos elemét pontosan azok a multinacionális érdekeltségek vásárolták
fel, közvetlenül vagy áttételesen, akiknek az idehozott szemetét, Európa szemetét mi
elfogyasztjuk, megvásároljuk, megesszük. Tehát milyen változás várható ezen a téren?
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Továbbá tervezi-e a kormányzat a teljes nyomon követési rendszer bevezetését az
élelmiszeripar, élelmiszer-biztonság területén is? Amennyiben ennek a legmodernebb
technikai megoldásait igénylik, akkor a Jobbik szakértői csapata természetesen nagyon
szívesen bedobja a közösbe minden tapasztalatát és fejlesztését ez ügyben.

Végül az utolsó kérdésem az APEH-re vonatkozna, melyet szintén nagyon jó
fogyasztóvédelmi eszközként, a valódi bűnözők elleni harc egy kiváló fórumaként tekintünk
és tartunk számon. A kérdésem arra irányulna, hogy az APEH az összevonások után, miután
ugye közszolgákat egyenruhásokkal próbálunk egy szervezetbe tömöríteni, milyen arculatot
fog kialakítani, és várható-e bármilyen garancia arra, hogy a valódi bűnözők elleni harcban
sikeresebb lesz, mint eddig volt.

Nagyon köszönöm a türelmet és azt, hogy ezt az özönt végighallgatták.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Zsolt alelnök úr!

SZABÓ ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Nagy örömmel hallgatom a feltett kérdéseket. Ez azt
jelenti, mindannyian a jövőnkért aggódunk, és előremutató kérdéseket kívánunk feltenni,
valódi szakmai kérdéseket, ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy a jövőnk az, amit a
miniszterjelölt úr felvázolt, hogy a belföldi piacainkat tegyük helyre, és ha jól értettem, akkor
mind a két ellenzéki kérdező és a mi kérdezőnk is ugyanezt jelezte.

Én négy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami tulajdonképpen a jövőt vázolja fel, és
úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi feladatok nagy része eköré csoportosul. Az egyik a
szakmai felügyelet kérdése. Van egy fogyasztóvédelmünk, ami az elmúlt években tizenkilenc
feladattal szűkült. Az a kérdésem a miniszterjelölt úrhoz, hogy tervezzük-e, hogy a magyar
fogyasztóvédelmet megyei szinten megerősítjük. Amennyiben ezt tervezzük, akkor, ami
nagyon fontos, hogy magukat az élelmiszer-biztonsági kérdéseket visszatesszük-e teljes
jogkörrel minőség-ellenőrzés, egyéb dologban is; olyan jogkörrel ki tudjuk szűrni, hogy mi
az, ami nem magyar alapanyagból készülő és magyar címkével ellátott termék és a piacra jut.

A másik kérdéscsoportom a multikhoz kapcsolódik. Tudjuk, hogy egyes multik már
48 százalék polcpénznél tartanak, amit én szörnyűnek tartok. Az első kérdezővel értek egyet,
aki elmondta, hogy nagyon sok magyar cég ezzel kapcsolatosan bezárt, megszűnt létezni.
Született egy kódex, alkalmatlan volt a működésre. Született egy törvény, ami tartalmából
pont a lényeges elemek maradtak ki. Milyen Európai Uniónak megfelelő törvényi
szabályozást vagy egyáltalán bármelyik nyugat-európai ország mintájaként levett jogszabályi
szabályozást tervezünk, illetőleg meg tudjuk-e tenni, hogy a magyar mezőgazdasági termék
piacra jutását biztosítjuk?

A harmadik nagy téma a bankszektor. Néhány kérdés elhangzott. Tudjuk, hogy a
banki finanszírozásban, tehát a tartós forgóeszköz-finanszírozásban az ország nagyon
gyengén áll, és a magyar vállalkozások gyenge lábakon állnak, ha úgy tetszik, hadilábon.
Ennek nagy része a bankoknak köszönhető, ahol részben a kamatmarzs, tehát a rárakódott
költségek is igen magasak, a feltételek igen nehezek, részben pedig a kamatszint messze
európai uniós átlag feletti. Azt szeretném megkérdezni a miniszterjelölt úrtól, hogy a
bankszektoron belül hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a magyarországi belföldi gyárak,
szolgáltatók, cégek a működés biztosítása érdekében legalább egy francia szintre történő belső
finanszírozását meg lehessen oldani bankszektorból.

A negyedik kérdéscsoport, ami nagyon fontos, bár az első jó hírt már hallottuk, 5
százalékkal csökken a villanyáram ára, bízom benne, hogy ez a jövendőbeli kormányunk
pozitív hatása. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan erőművek, amelyek úgy lettek
privatizálva, hogy biztosított nekik a nyereség. Tehát nem abban érdekeltek, hogy a
költségeket megtakarítják, hanem, hogy a nyereségtartalmat nagy költséggel tudják
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rászámolni. Ezáltal tudjuk azt is, hogy privilégium egy-két szolgáltató itt energiaszektorban,
gázszolgáltatók, állami szektor, akár telefon, ahová nem fér be más szolgáltató. Tervezünk-e
valamit, hogy valamilyen módon hatással legyünk a különböző típusú energiaárakra, akár az
üzemanyaggal, akár a gázzal, akár a villannyal kapcsolatban?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ertsey Katalin képviselő asszonyé a szó.

ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Sok kérdésem már elhangzott,
úgyhogy próbáltam azokra szorítkozni, amik még nem. Hangsúlyozta a belföldi gazdaság, a
belföldi piac erősítését. Ezen túlmenően a helyi piacok helyi gazdaságfejlesztéséről mit
tervez? Örömmel hallottam, hogy a pénzügyi versus rövid távú gazdasági érdekek versus
hosszú távú társadalmi érdekek között valamiféle egyensúly lesz. Örülnék, ha a környezet
ügye is bekerülne a társadalmi és környezeti hatásokat tekintetbe véve.

Azt is örömmel hallottam, hogy az etikus gazdálkodást említette. Ez jelent-e
fenntartható gazdálkodást? Tehát tervez-e olyanfajta állami ösztönzőket, illetőleg
szabályzókat, amelyek a vállalatok magatartását fenntarthatóbbá és etikussá teszik egyszerre?

Kicsit a gyakorlati területre. A piacvédelem és a fogyasztóvédelem most összecsúszó
területét óhajtja-e kettéválasztani, vagy mit tervez ez ügyben?

Nyilván nem tudja, hogy hogy áll az ügy, de milyen lépéseket tervez abban, hogy a
’11-13-ra szóló fogyasztóvédelmi cselekvési terv elkészülése kinek a felelőssége lesz, ezt
koordinálva milyen civil vagy egyéb érintetti bevonás fogja garantálni ennek az
átláthatóságát? És ezen belül, tehát magára a tartalomra nyilván még nem kérdezek, de
irányokra, tehát a fenntartható fogyasztás, ugye az EU, meg ENSZ szinte már stratégiai
szinten megfogalmazódik. Terveznek-e ebben valamiféle tartalmi fejlesztést?

A többi nagyjából elhangzott. Talán egy kicsit filozófiai kérdés, hogy az állam
fogyasztóit, a polgárokat az ön felfogásában annak lehet-e tekinteni. Tehát a szolgáltató állam
felé való elmozdulás. Persze nemcsak filozófiai, hanem nagyon konkrét kérdés is van
mögötte, az APEH egy nagyon szép stratégiát tett le arra, hogy mennyivel egyszerűbb lesz
adózni. Milyen mérhető konkrét - és nem a söralátét méretére gondolok, hanem, hogy milyen
méretű konkrét indikátorok lesznek arra, hogy mennyit spórol időben, utánajárásban az
adófizetőknek az, hogy ez az egyszerűsítés bekövetkezik.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy van-e még kérdés. (Jelzésre:)
Varga Gábor képviselő úr!

VARGA GÁBOR (Fidesz): Két kérdés lesz a miniszterjelölt úrhoz. Egyrészt, hogy az
egyik szemem sír, a másik nevet. A sírás az azért jön, mert egy heti rendszerességgel
megjelenő sajtóorgánumnak rendszeres olvasója voltam, és ezen túl azt hiszem, hogy nem fog
menni. Egyébként nemcsak a gazdasági életet, hanem egy embert is lehetett a hetente
megjelenő publicisztikában látni, és ami szintén nagyon-nagyon fontos a gazdasági életben a
fogyasztóvédelem szempontjából is.

A rövid kérdés pedig úgy hangzik, hogy már beszélt miniszterjelölt úr arról, hogy a
közbeszerzés magasabb aránya a magyar vállalkozások irányába, viszont, hogy tervezik-e
közbeszerzési törvény olyan módosítását, amelyben a közbeszerzési eljárások során
kötelezővé teszik a tényleges tulajdonosok vizsgálatát. Különös tekintettel, így kiszűrve, hogy
a magyar és a külföldi cégek mögött milyen offshore, illetve onshore tulajdonosok állnak.
Köszönöm.
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ELNÖK: Parancsoljon, Farkas Gergely képviselő úr!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nekem
csak két rövid kérdésem lenne itt a kérdések vége felé. Az egyik a parkolással kapcsolatos,
ami sok embert érint, és azt szeretném megkérdezni, hogy a parkolási maffia felszámolására
lesznek-e majd lépések. Jelen pillanatban egyértelműen a bevételszerzés maximalizálása felé
ment el ez az üzletág, ahelyett, hogy az eredeti funkcióját, a szabályozást tekintené vagy
tartaná előtérben.

A másik pedig szintén csak egy érdeklődés, hogy a közlekedési tarifák felülvizsgálata
kérdés lesz-e, fog-e ezzel foglalkozni a miniszter? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelzés.) Nem
látok jelentkezést.

Kérdezem Simon Gábor elnök urat, hogy kíván-e hozzászólni. Nem. Köszönöm
szépen. Ha nincs több kérdés, akkor a miniszterjelölt úrnak megadom a szót válaszadásra.

Dr. Matolcsy György válaszadása

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen az
összes kérdést, a kérdés mögötti gondolkodást is. Azt gondolom, hogy a kérdések széles köre,
színessége, sokrétűsége egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen fontos a fogyasztóvédelem
és hogy milyen módon ezer szállal van összekötve a gazdaságpolitikával.

Örvendi képviselő úr kérdéseire, a kereskedelmi láncok, multinacionális cégek
kereskedelmi láncaival kapcsolatosan nagyon egyszerű választ fogok adni. Van egy elvi része
a válasznak, tehát a nemzeti érdek képviselete az a belföldi piac érdekének a képviseletét
jelenti és ott pedig a fogyasztók érdekképviseletét. Most ebből következik minden uniós
tagállamban egy megoldás, mi ezt a megoldást fogjuk átvenni. Ez pedig az – amiről már szó
volt -, hogy azonosan kell működni és viselkedni minden egyes cégcsoportnak az Unió
minden államában. Egyébként az Unió alkotmányának ez egy alaptétele. Tehát az a
szándékunk, hogy természetesen megvizsgáljuk az európai uniós országok ebből az elvből
következő gyakorlatát. Itt egyértelműen a francia, a német és az osztrák gyakorlat olyan,
amelyet mintaként használhatunk, és amelyet a saját országukban betartják, betartatják az
adott ország belföldi és külföldi cégcsoportjaival azokat a szabályokat, törvényeket, amelyek
Magyarországon sok esetben sérülnek, tehát az azonos szabályrendszer, azonos magatartás,
azonos működés.

Igen, az élelmiszerbiztonsági rendszer erősítését tervezzük. Az Európai Unió
előrejelző rendszeréről kaptam egy elemzést, köszönöm szépen, egyetértek vele. Nem tudom
most megmondani, hogy melyik tárcánál lesz, jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy a
vidékfejlesztési tárcánál, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez úgy működjön, hogy
teljesen integrált része legyen a nemzetgazdasági minisztérium fogyasztóvédelmi
működésének.

Ugyanez vonatkozik a Gazdasági Versenyhivatalra, a kartell gyanús esetekre,
telekommunikáció, kábeltévé, jogellenes károsítás, ezek mind a kormány a nemzetgazdasági
minisztériumon kívüli egységeinél kerülnek ellátásra, amelyben nekünk részünk lesz. A mi
részünkről ebben részt fogunk venni és minden egyes esetben egyetértek a képviselő úr
kérdése mögötti gondolkodással, itt is változtatni kell. Tehát azt gondolom, hogy a mi
gazdaságpolitikánk alapja a monopolellenes fellépés, a verseny erősítése. Ez azonos
szabályrendszert jelent és erőteljesebb szabályrendszert, törvényi háttért és működést jelent az
ön által felsorolt valamennyi intézményben.

Boldvai László képviselő úr a pénzügyi rendszert és a fogyasztóvédelmet kapcsolta
össze. Igen, a pénzügyi rendszernél egy sor esetben – és ilyen kérdés még felmerült Z. Kárpát



15

Dániel képviselő úrnál is, engedje meg, hogy itt mondjam el a válasznak azt a részét -, tehát a
pénzügyi intézményrendszer fogyasztók, hitelfelvevők részéről történő erősebb szabályozása
most benne van a levegőben, ezt mindenhol elkezdték: az Egyesült Államoktól kezdve az
Európai Unióig. A mi magyar esetünk azonban még ennél speciálisabb kezelést igényel, mert
nálunk egyszerre van – erről talán még később beszélnék a devizahiteleseknél - egy jelentős
felhalmozódó feszültség, az egyoldalú szerződésmódosítást meg kell szüntetni, ennek a
lehetőségét. Volt egy jogszabályi változtatás, aminek a gyakorlatban történő érvényesítésével
bajok vannak. Tehát érvényesíteni kell a jogszabály alkotó szándékát.

Gond van a kamatmarzs tekintetében is, magas a kamatmarzs nemzetközi
összehasonlításban. Gond van a pénzintézetek által felszámolt költségekkel, költség nemekkel
és költségszintekkel is; és természetesen azzal is gond van, hogy a jegybanki alapkamat
csökkentést a pénzintézeti rendszer nem, vagy nagyon lassan, vagy csak részben vezeti át a
kamatrendszeren. Egy formai verseny bankrendszerünk van, vagy verseny pénzintézeti
rendszerünk, de a gyakorlatban erőteljes monopol hatásokat mutat, monopol jellemzőket
mutat ez a pénzintézeti rendszer. A felsorolt öt területen legalább, tehát a devizahiteltől a
kamatszintig, kamatkövetésig legalább be kell avatkozni ebbe a rendszerbe.

Boldvai László képviselő úr a civil szervezetek és általában a társadalmi környezetbe
kapcsolásáról kérdezett. Azt gondolom, hogy az egész kormányzati működés a következő 20
évre átalakul, a korábbi három háromszög három osztatúból négy osztatúvá. A korporatív
modellekből, valamint az európai szociális piacgazdasági modellből, például a német, francia
modellből azt örököltük, hogy három szereplőnek le kell ülnie: az államnak, a munkaadóknak
és munkavállalóknak. Közben azonban nagyon átalakult a világ és hívhatjuk állampolgárnak,
fogyasztónak, a társadalom tagjának, szavazónak – szóval rólunk szó – közben a civil szféra
társadalom felnőtt negyedik partnerként. Ezt át kell vezetni az államigazgatás, a kormányzás
és az egész politikai működés valamennyi rétegén, tehát négy osztatú kormányzásra,
politikára van szükség: a társadalmi szempontok, a társadalmi szervezetek és a civil élet
különböző szerveződésének a bekapcsolására van szükség.

Engedjenek meg csak egy példát, nem a mostani beszélgetéshez tartozik, ezért
említem. Például a következő 20 évre, azért mondok 20-at, mert 20 van mögöttünk - lehet,
hogy ez több - és nem politikailag említem, hogy a következő 20 év politikai szerkezete,
hanem kifejezetten gazdaságpolitikailag: ez esetben társadalompolitikailag, ez esetben
szűkebben népesedéspolitika szempontjából, a következő 20 év népesedési fordulatát az állam
nem tudja maga elvégezni. Nem csak azért, mert az állam nem szül és nem vállal gyermeket
és nem alapít családot, hanem azért sem, mert egy népesedéspolitikai koncepciót az állam
nem tud kidolgozni. Erre például a Magyar Tudományos Akadémia, illetőleg a megfelelő
civil szervezetek közös fóruma, most már néhány hónapja, kitűnő javaslatot tesz nap mint
nap, sok jó javaslat van benne, sok megvitatandó javaslat. Én ezt csak azért említem
példaként, mert az összes általunk most érintett témánál ezt tartom követendőnek, tehát
bármilyen jogszabály, törvénytervezet, gazdasági program át kell, hogy menjen a civil élet
szűrőjén. Azt gondolom, hogy ez a négy elemből álló együttműködés, csapat jobb lesz, mint
az egy, vagy kettő, vagy három.

Simonka György képviselő úr kérdésével teljesen egyetértek. A programunk egyik
kitörési pontja az egészségipar. A mi gazdasági stratégiánk azt mondja, hogy a magyar
gazdaság növekedését, a foglalkoztatás érezhető bővülését és általában a magyar
versenyképesség megerősödését egy olyan gazdasági stratégia szolgálhatja, amelyben az
egészségipar kiemelt helyet kap. Az egészségipar tágabb, mint az egészségturizmus,
gyógyturizmus, gyógyszeripar, gyógynövényipar, orvosiműszer-ipar és a többi. Része az
egészséges magyar élelmiszer, a gasztronómia. Tehát nem egyszerűen mint fogyasztók és
állampolgárok tartjuk fontosnak, az a közgazdasági csapat, amiben én is dolgozom, az
egészséges árukat, hanem ez a kitörési pontunk. Tehát ahhoz, hogy Magyarországon,
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mondjuk, a turizmus ugorjon minőségi szempontból, ahhoz a minőségi egészséges magyar
áruk nevének, hírének öregbítése és a valóság fordítása hozzátartozik.

Ehhez természetesen ellenőrzési rendszert kell kapcsolni. Ez később több helyen még
előkerül. Engedjék meg, hogy ehhez azt fűzzem hozzá, hogy valamennyi jelenleg működő
ellenőrzési rendszert meg kell erősíteni, és ahol megszüntették - ez a laboroknál merült fel -,
ott vissza kell építeni. Tehát az erősebb állam, amit mi vallunk, szemben a korábbi
neoliberális felfogással, az nem egy mindenható államot jelent - ettől az Úr őrizzen meg
bennünket -, hanem egy a fogyasztók, termelők, munkavállalók, munkaadók, állampolgárok
érdekeit erősebben érvényesítő államot. És ez az ellenőrzés területe mindenekelőtt. Azt
gondolom, hogy itt a Simonka György képviselő úr által is jelzett ellenőrzés-megerősítésnek
nagyon is szerepe van.

Z. Kárpát Dániel képviselő úr azzal kezdte, hogy sokfajta dolog keveredik, igen, új
felfogás van, új szereposztás, ez most egy új kezdet a fogyasztóvédelemben is. A bankoknál
kitértem az öt területre. Engedje meg a képviselő úr, hogy egyre külön még kitérjek, ez a
devizahitelesek problémája.

Ugye itt nagy csata van. Ez most a magyar Országgyűlés egyik legfontosabb, ráadásul
új bizottsága. Meg kell említenem, hogy egy nagy csata van. Nem mindenkinek érdeke az,
hogy az állam felelősséget vállaljon a devizahitelesek problémáinak megoldásában. A
devizahitelnél másfélmillió ember, 900 ezer család érintett, a felmérések szerint 90 ezer és
300 ezer magyar állampolgár között van azok száma, akik közvetlen veszélyben vannak. És
ezt felfoghatjuk fogyasztóvédelmi kérdésként is, de felfoghatjuk pénzügyi költségvetési
kérdésként vagy erkölcsi kérdésként.

Mi alapvetően erkölcsi kérdésként fogjuk fel. Megengedhetetlen az, hogy a
devizahitelesek esetében egy hibás kormányzati, jegybanki politika következtében olyan
sérülékeny helyzetbe kerüljenek tízezrek, százezrek, amely sérülékeny helyzet valójában az
egész magyar gazdaságot veszélyezteti.

Azt gondolom tehát, hogy a következő hetekben a kormánynak elő kell állnia egy
olyan megoldási javaslattal, amely önkéntes alapon utat nyit a devizahitelt felvevő
állampolgárok felé egy rendezésre. A rendezés nem kötelező devizahitelről forintra történő
átváltást jelent, hanem egyéni döntés alapján. A képviselő úr említette azt a szociális
helyzetet, amikor még a forinthitelt sem tudja valaki fizetni. Igen, ez esetben a tulajdon bérleti
joggá történő átváltását kell tudni ajánlani ennek a rendezési tervnek. És természetesen
közteherviselés alapján a bankrendszernek is részt kell ebben vennie.

Azért emeltem ki a devizahitelt - már a többi is rettentő lényeges -, mert ez az, ami
Magyarországon különlegesen rossz irányba megy. Lássuk be, hogy Lengyelországban a
lengyel jegybank azonnal megtiltotta. Egész pontosan nagyon magas tartalékot helyezett a
devizahitel mögé. A bankok nem adtak devizahitelt. Úgyhogy itt ez egy elrontott helyzet, amit
nyilvánvalóan kezelni kell.

A gyermekvédelem mint fogyasztóvédelmi feladat, ez nekem most új volt, de
szívemhez közel áll, úgyhogy engedje meg, hogy kicsit gondolkodjam rajta, hogy ez hogy
történik. Kollégáimmal ezt végig fogjuk gondolni.

Természetesen a törvényt, a jogszabályokat be kell tartani. Ha a 80:20 százalékos
arányt nemzeti érdekből, mondjuk, kimondja egy jogszabály - ha van ilyen -, akkor be kell
tartatni. Természetesen a fogyasztóvédelmi hatóságnak, amit ön említett, olyan ellenőrzési
gyakorlatot kell folytatnia, amely ezt betartatja.

A laborokról volt szó, vissza kell építeni a korábbi ellenőrzési rendszert. És
természetesen ki kell építeni a nyomon követési rendszert is. Mellesleg ez nagyon egyszerű,
ugyanaz a megoldás, ami Franciaországban, Ausztriában vagy Bajorországban jól működik
ezen a területen, azt itt is működtetni kell. Tehát nem egy uniós gyakorlattal ellentétes
megoldási csokorról van szó, hanem ez az uniós gyakorlat. Ettől tér el a magyar gyakorlat.
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Tehát azt gondolom, hogy itt igazából az uniós csatlakozás egy kései hullámáról van szó,
csatlakozunk az Unió erősebb ellenőrzési gyakorlatához.

Az APEH-hal kapcsolatban azt gondolom, hogy a két ellenőrzési intézmény, tehát az
APEH és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítése egy jó eszköz, lehetőség arra, hogy azokra,
akikről ön beszélt, a törvény lesújtson. Természetesen egy új politikai kezdet egy erkölcsi
megújulást jelent, az pedig pontosan ezt a fellépést jelenti.

Szabó Zsolt alelnök úr felvetette a szakmai felügyeletek kérdését. Én egyetértek a
magam részéről a megyei szinttel. Általában azt gondolom, hogy Magyarországon el kell
döntenünk, hogy hol van a közigazgatás következő szintje. Ugye azt tudjuk, hogy a felső hol
van - erről beszélünk -, tudjuk, hogy a legalsó hol van - a legalsó most csak területileg. Hogy
a kettő között hol van, azt nem döntöttük el. Tehát régió? Megye? Statisztikai régió?
Kistérség? A megye lehet az az államigazgatási szint, ahova sok szempontból koncentrálni
érdemes, és egy megyei közigazgatási hivatalba érdemes koncentrálni olyan funkciókat,
amelyek ma ide-oda vannak telepítve, akár vertikálisan, akár horizontálisan. De
mindenképpen nem egységes az ellátás. Úgyhogy azt gondolom, ezt megyei szinten kell
megerősítenünk.

Alelnök úr polcpénzzel kapcsolatos felvetését osztom. Nagyon egyszerű itt is a
helyzet: Franciaország, Ausztria, Németország. A bankszektorban ugyanezt az
összehasonlítást tartom mérvadónak, és persze a verseny erősítését. Tehát nem véletlenül
mondtuk azt 2001-ben, hogy működik egy magyar bankrendszer, amely ad vagy nem ad
forgóeszközhitelt. De amikor a kamara és a VOSZ azt mondták, hogy Széchenyi-kártya
keretében nyissunk egy versenyutat a forgóeszköz-finanszírozásban, azt mondtuk, hogy igen,
nyissunk. Adtunk hozzá állami kamattámogatást. Bevált. Több mint 700 milliárd forint
forgóeszközhitelt helyezett ki a Széchenyi-kártyán keresztül a rendszer.

És kicsinek tűnik, de több mint 100 ezer vállalkozó számára megoldást jelentett a
forgóeszköz hitelezésben, tehát én azt gondolom, hogy versenyző forgóeszköz finanszírozási
csatornákkal is élénkíteni lehet a versenyt - nem oldja meg a bankok versenyzőbb működését,
de élénkíti. Általában minden, ami a monopóliumok ellen hat, az egyben fogyasztóvédelmi
eszköz is és egyben gazdaságpolitikai eszköz is. A monopólium minden siker ellensége,
úgyhogy a monopóliumok ellen fel kell lépnünk.

Ertsey Katalin képviselő asszony a helyi piacokról kérdezett. Logikus folytatása
annak, amit a belföldi piacra mondunk. Itt is nagyon egyszerű, az Unióban nagyon régóta és
sikeresen működő megoldások átvételére fogunk vállalkozni. Miért ne lehetne a főtereken
nyílt piac, ahogy ez Franciaországtól kezdve bárhol van; miért ne lehetne a helyi termékeknek
– legyen az sonka, vagy, most itt nem tudom, hogy pálinkáról lehet-e beszélni – (Derültség.)
beszélni persze lehet, elnök úr engedélyt adott a pálinka megemlítésére, tehát miért ne lehetne
a helyi termékeket a helyi piacon értékesíteni. Miért ne lehetne az ezzel kapcsolatos nagyon
egyszerű osztrák tartományi szabályozásokat átvenni, vagy a bajor, vagy a Baden-
Würtenberg-i szabályozást. Ismereteim szerint ezek rendkívül egyszerűek, és mint egyszerűek
működnek. Tehát a termékeimet saját portámon, saját településemen árulhatom.

A környezet fenntarthatósága, egy etikus gazdálkodás, fenntartható gazdaságpolitika,
ezek az általam képviselt és vallott közgazdasági nézetek között a legfontosabbak közé
tartoznak és minden szempontból a fenntarthatóság. Tehát van egy környezeti
fenntarthatóság, van egy etikai fenntarthatóság, nem csak a környezet szempontjából, hanem a
társadalmi igazságosság felől, az erkölcs felől; van egy egyensúly, a költségvetés
szempontjából egy fenntarthatóság. Tehát nagyon sokfajta – nem nagyon sok, de néhány –
fenntarthatósági szempont szerint - ezen belül a környezet és etikai szempont szerint -
érdemes minden egyes kormányzati döntést megvizsgálni, ezt meg is fogjuk tenni.

A piacvédelem és a fogyasztói védelem kapcsolatát, engedje meg, hogy ezt később
alaposan megvizsgáljam, az ezzel kapcsolatos intézményeket hogyan lehetne integrálni, a
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szabályozást hogyan lehetne összecsiszolni. Az bizonyos, hogy ezt a 2013-as
fogyasztóvédelmi tervet az Unió legfejlettebb és legjobb mintáihoz érdemes igazítani. Ennek
egy nagyon távolról ehhez csatlakozó elemét hadd említsem meg. Ez pedig az, hogy
Magyarország a megújuló energiaforrások tekintetében 2020-ra mindössze 13 százalékos
részarányt vállalt. Ugye ez úgy tűnik, hogy nem fogyasztóvédelem, de mégis az; úgy tűnik,
hogy nem sok köze van a fenntarthatósághoz, de van. Tehát azt gondolom, hogy például
ebben az esetben, ami a megújuló energiaforrások alkalmazását jelenti - ami egyébként helyi
termelés, helyi piac decentralizálás -, itt egy sokkal erőteljesebb, mondjuk 20 százalék körüli
vállalást érdemes tenni. És nagyon úgy érzem, hogy a többi területen is egy hasonló fordulatot
érdemes elérni.

Amit az állam és a fogyasztóvédelem, vagy az állampolgár, az állami szolgáltatások és
a fogyasztóvédelem kapcsolatáról a képviselő asszony mond, az, hogy így mondjam, egy régi
mániám, talán így mondanám, hogy régi közgazdasági törvény, az pedig az, hogy egyetlen
egy gazdasági siker sem jöhetett volna létre minőségi közszolgáltatás nélkül, tehát ez egy
téves, az elmúlt évtizedekben elharapódzott gondolat, hogy minden a piacról jön. Nem. A
piaci siker mögött elsőbb a családi, erkölcsi és tudás tőkefelhalmozás áll és állami minőségű
közszolgáltatás, legyen az egészségügy, legyen az oktatás, legyen az rend, legyen az igazság,
sok minden. Tehát az állami közszolgáltatások minőségének az emelése részben
megszüntetné a pazarlást, részben pedig emeli a magyar gazdaság versenyképességét, ezért én
ezt egy alapvető területnek tartom, és azt gondolom, hogy a következő években az
államreform ezt fogja célozni: a minőségi állami közszolgáltatásokat – és ugyanez vonatkozik
természetesen az APEH-re is.

Varga Gábor képviselő úr, köszönöm szépen a Heti Választ én is sajnálom. (Varga
Gábor: Ki se mertem mondani.) Persze nem a lapot - igen-igen, azt akkor nem említem -, a
könyveket, a könyvekből nagyon sokat tanultam személy szerint én is és mind igazából egy
rugóra jár, hogy az összes gondolatunkat érdemes tükörben megnézni, tehát hogy mások
hogyan gondolkodnak róla, az Unióban, meg Amerikában, meg a környező országokban.

Az offshore tényleges tulajdonosi szerkezet szempontjából, ugye egyértelmű a helyzet,
a közbeszerzési törvényt úgy kell módosítani, illetőleg olyan új közbeszerzési törvény
szükséges, ahol nem lehetséges offshore háttérrel nyerni, ez lehetetlen. Tehát azt gondolom,
hogy minden valamit magára adó állam onshore közbeszerzési talajon áll, tehát nem az
adózás alól magát kivonó cégeket, cégcsoportokat, vállalatokat jutalmazza, vagy részesíti a
közbeszerzés feladatának - ez azt gondolom, hogy így egyértelmű.

Farkas Gergely képviselő úrnak a parkolással kapcsolatos felvetésére. Azt látom, hogy
ezt benyújtottuk, tehát a magam részéről egy olyan - az önkormányzati képviselőink által
átgondolt, polgármestereink által jónak tartott - megoldás ez, ami annyit bizonyosan elér,
hogy ami a helyi állam körébe tartozik, tehát az önkormányzat körébe tartozó, azt ne
privatizáljuk ebben az esetben, mert abból csak baj lesz, mintha szökne a pénz. Úgyhogy azt
gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés.

A közlekedési tarifa esetében, mint minden más ár, hatósági körbe tartozó tarifa
esetében is, a Fellegi Tamás miniszter úr által vezetett minisztérium lesz a felelős, mi a
magunk részéről, a nemzetgazdasági minisztérium részéről minden segítséget, szakmai
munkát ehhez megadunk.

Még egyszer köszönöm szépen a bizottság tagjainak a kérdéseiket, illetőleg a
véleményüket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úr válaszait. Próbáltam figyelni, szerintem
mindenki választ kapott a kérdésére, de azért megkérdezem, hogy van-e valaki, aki úgy érzi,
hogy nem kapott valamelyik kérdésére választ.

Ertsey Katalin képviselő asszony, parancsoljon!
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ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen. Igazán a stratégiával kapcsolatosan a
civil bevonásra kaptunk egy előző válaszban utalást, hogy lesz civil bevonás, de hogy ki fogja
ezt koordinálni és mikorra készül el ez; ’2011-ben kezdődik, tehát ha esetleg konkrétan meg
tudná válaszolni.

Az APEH-nál is egy kicsit konkrétabb választ szeretnék kérni, tehát honnan fogjuk azt
tudni, hogy fogjuk mérni, hogy egyszerűsödik az adórendszer. Azért céloztam a söralátét
méretére, mert hogyha ezt ilyen indikátorokkal jelezzük, az jópofa, de nem biztos, hogy az
mérhető, tehát, hogy hány órát spórol meg, hány napot, kicsit konkrétabban. Ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arról tisztelettel tájékoztatom a bizottság tagjait; hogy
nem most látjuk először és utoljára a miniszterjelölt urat, mert ugye a Házszabály kötelezővé
teszi minden bizottságnak, hogy a miniszterjelölt egyszer egy évben számoljon be a
munkájáról, szerintem lesz még lehetőségünk a miniszter úrral majd találkozni.

Van-e még, aki úgy gondolja, hogy nem kapott választ a kérdéseire. (Nincs jelzés.)
Jelentkezést nem látok, akkor miniszterjelölt úré még egy kicsit a szó!

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen.
Igen, azt gondolom, hogy időpontot nem mondtam, a kormány megalakulását követő három
hónapban el kell indítani ezt a civil közreműködést, ki kell dolgozni. Nemcsak ebben a
kérdésben egyébként, hanem mondjuk a másik Széchenyi-terv esetében is, vagy az
adórendszer reformja esetében is azt a civil szektor állam közötti együttműködési rendszert -
ezt ki kell dolgozni és meg kell indítani - amiről itt is volt szó. Tehát a kormányalakítást
követő három hónapban.

Honnan látjuk majd, hogy egyszerűbb a bürokrácia? Például onnan látjuk, hogy ha
valaki felüti majd a 2010 második felére, 2011-re, 2012-re vonatkozó nemzetközi
összehasonlításokat, például a világbank Doing Business című tanulmányának az
összehasonlító táblázatait, akkor a következőt látja. 2010. május 27-én Magyarország a 151.
volt a teljes adóterhelésben, és innen három év alatt egyharmaddal 100 alá került.
Magyarország 138. volt 2010. május 27-én a pénzügyi adminisztráció terhelése tekintetében.
Százharmincnyolcadikak voltunk. Írország hetedik, Szlovénia hetvenötödik. Nagyon messze
vagyunk a versenyképes szinttől. És azt látjuk majd, hogy itt 90 alá süllyedt Magyarország
rangsorbeli helye, egyharmaddal jobb lett.

Vagy azt látjuk ebben a 2012-13 körüli besorolásban, hogy Magyarországon még
most, 2010-ben 330 óra volt egy adóbevallással való munkaidőigény, és ez egyharmaddal
csökkent. Vagy azt látjuk, hogy 200 óra ma Magyarországon egy munkavállalóval
kapcsolatos munkaügyi statisztika elkészítése egy évben - az Unióban 50 óra átlagosan -, és
azt látjuk, hogy legalább egyharmadával csökkent. Azt gondolom tehát, hogy részben
éreznünk kell mindannyiunknak, de főként az üzleti szektornak, részben pedig minden
nemzetközi összehasonlításból ki kell tűnnie annak, hogy Magyarország forradalmi
változásokat hajtott végre a bürokrácia és az adminisztratív kötelezettségek terén. Ebből kell
éreznünk. Ha ezt nem látjuk, akkor nem végeztük el a dolgunkat.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amiért
igazából ma jöttünk. A Fogyasztóvédelmi bizottságnak döntenie kell arról, hogy támogatja-e
dr. Matolcsy György miniszterjelölt úr kinevezését. Kérem, aki támogatja a miniszterjelölt úr
kinevezését, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Kérdezem, hogy ellene volt-e
valaki? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 4 tartózkodás.
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Tehát tájékoztatom a bizottságot, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság 12 igen szavazat
és 4 tartózkodás mellett Matolcsy György miniszter úr kinevezését támogatja. Miniszter úrnak
ezúton kívánok sok sikert, és ajánlom is, gondolom, mindannyiunk nevében, a
Fogyasztóvédelmi bizottság közreműködését, segítségét az ügyben, hogy ezeken a
területeken, amelyek ma kérdésként felmerültek, valóban sikeresek lehessünk.

A bizottság tagjait kérem, hogy maradjanak helyükön, mert az Egyebek napirendi
pontunk következik. (Dr. Matolcsy György: Köszönöm szépen a bizottságnak, és további jó
működést kívánok a következő húsz évre. – Derültség.) Egy perc technikai szünetet rendelek
el. (Rövid szünet.)

Egyebek

Folytatjuk munkánkat röviden az Egyebek napirendi pont keretében. Mindannyian
kaptak most a bizottság titkárságától két papírt, az egyiken a Fogyasztóvédelmi bizottság
titkárságának - némelyik ideiglenes, másik végleges - elérhetőségei vannak. Kérem, hogy ezt
használják.

Másrészt pedig egy adatlapot kapott mindenki, kérem, hogy pontosan és olvashatóan
töltsék ki, hogy a bizottság titkársága fel tudja venni önökkel a kapcsolatot bármikor, amikor
erre szükség van. Azt is kérem már most, hogy ha véletlenül valamilyen adatukban változás
következik be, akkor azt haladéktalanul jelezzék a bizottság titkárságának, különben nem
fogják tudni önöket megtalálni. Kérem, hogy ne menjenek el úgy, hogy ezt az adatlapot nem
adták le itt a bizottsági titkárságnak.

Az Egyebek között azt szeretném mondani, elnök úrral találkoztunk a bizottsági ülés
előtt, arról beszéltünk, hogy a jövő héten még egy megbeszélés után szeretnénk a bizottságban
érintett minden frakcióból egy emberrel találkozni és kialakítani annak a bizottsági
működésnek a kereteit, amelyben aztán a legközelebbi időszakban tudunk működni.
Egyeztetni szeretnénk majd a bizottság ügyrendjéről, amelyet el kell fogadnia a bizottságnak,
és egyeztetni szeretnénk majd a frakciókkal az albizottságok megalakításáról is. Ezt már majd
elnök úr fogja megtenni. A jövő hét elején ezt mindenképpen szeretnénk megtenni.

Azt javasoltam elnök úrnak, hogy a jövő héten a bizottság ne tartson ülést - ezt csak
tájékoztató jelleggel mondom el. A következő ülését a bizottság előreláthatólag a június 7-
ével kezdődő héten tenné meg, amikor két most már talán biztos napirendje mindenképpen
lenne a bizottságnak, az egyik a bizottság ügyrendjének megvitatása és elfogadása, a másik
pedig a bizottság albizottságainak a megalakítása. Amennyiben lesz még a törvényhozással
kapcsolatban vagy egyéb más ügyben a bizottságnak érintettsége, akkor ezt is meg fogjuk
tárgyalni.

Előzetesen én ennyit szerettem volna az Egyebek között mondani. Kérdezem, hogy
van-e másnak még hozzáfűznivalója. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezést nem látok.
Mindannyiuknak köszönöm, hogy eljöttek és részt vettek a bizottság ülésén. Jövő héttől elnök
úr irányítja a munkánkat.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 46 perc.)

Zsigó Róbert
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Turkovics Istvánné és Horváth Éva Szilvia


