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Napirendi javaslat  
 

1. A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/8483. szám) 
(Általános vita) 

   
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló (J/7331. szám) 
(Általános vita) 

  
3. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8099. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
  
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke 
 
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Boldog István (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) 
Tóth Csaba (MSZP) 
Balla Gergő (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
Ertsey Katalin (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Zsigó Róbert (Fidesz) Szabó Zsoltnak (Fidesz) 
Boldog István (Fidesz) megérkezéséig Fejér Andornak (Fidesz) 
Mágori Józsefné (Fidesz) Örvendi Lászlónak (Fidesz) 
Csonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Tóbiás József (MSZP) Tóth Csabának (MSZP) 
Ertsey Katalin (LMP) megérkezéséig Simon Gábornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Beke Nándor szabályozási igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság) 
Dr. Báthory Zoltán jogi munkatárs (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Gordos József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Horváth Csaba főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Mandelik Ágnes osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Benkő Tamás referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Sümegi Péter igazgató (Magyar Posta Zrt.) 
Czinner Csaba osztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Dr. Ádám Szilveszer (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
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Dr. Misák Piroska (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Gólya Szandra ügyfélkapcsolati munkatárs (Fogyasztói és Betegjogi 
Érdekvédelmi Szövetség) 
Dr. Fehér Mónika jogi ügyintéző (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) 
Dr. Basa Andrea vizsgáló főtanácsos (Gazdasági Versenyhivatal) 
Dr. Dárdai Mária jogi igazgató (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Orosz Viktor jogtanácsos (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Villám István szabályozási osztályvezető (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Dr. Puskás Attila szabályozási szakértő (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Ruzsa Róbert (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács) 
Nagyfi Péter Z. MKHSZ elnök (Hírközlési Érdekegyeztető Tanács 
Dr. Tausz Anikó főszerkesztő 
Dr. Nagy Barbara fogyasztóvédelmi szakreferens (Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete) 
Suri Barnabás fogyasztóvédelmi szakreferens (Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete) 
Balkay Attila számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Köszöntöm önöket a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén, a bizottság a helyén van, és 
végzi a feladatát. A bizottsági ülés határozatképessége megvan, kellő számú képviselői 
részvétellel lehetőségünk van arra, hogy megtárgyaljuk a napirendben szereplő témákat, és 
azokról a szükséges döntést meghozzuk.  

Az első döntésünk a napirendi javaslat elfogadására irányul. Az előzetesen 
kiküldötteknek megfelelően ma négy napirendi pontot tárgyal meg a bizottság. Az első 
napirendi pont a postai szolgáltatásokról szóló T/8483. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságáról való döntés. A második napirendi pont keretében a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló 
J/7331. számú beszámoló, szintén az általános vitára való alkalmasságról döntünk, ez képezi a 
bizottság feladatkörét és mai teendőjét. A harmadik napirendi pont keretében az egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8099. számú törvényjavaslat, a bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása és az azokról való döntés a 
feladatunk. Sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz ilyen, végül is a Költségvetési bizottság benyújtott 
egy olyan módosítót, amely a feladat- és hatáskörünkbe illeszkedik, tehát érdemben erről is 
állást foglalunk. A negyedik napirendi pontunk pedig az Egyebek.  

Megkérdezem a bizottság tagjait: van-e ettől eltérő vagy ezt kiegészítő javaslata a 
napirendre vonatkozóan bármelyik bizottsági tagunknak? (Nincs jelzés.)   

Kérem, szavazzunk a napirendről! Aki egyetért a napirenddel, kérem, szavazzon! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet, nincs akadálya 
annak, hogy hozzákezdjünk a napirendben foglaltak megtárgyalásához. 

A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/8483. szám) 
 
Az első napirendi pontunk az előző döntésünk szerint a postai szolgáltatásokról szóló 

T/8483. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni, 
illetve az ahhoz szükséges vitát lefolytatni. Ennek keretében, ha a forgatókönyvem helyes, 
akkor Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár úr és Mandelik Ágnes osztályvezető asszony a 
kormány képviseletében hivatott arra, hogy a bizottság feladatköréhez kapcsolódó és általában 
az előterjesztést segítő gondolataikat mondják el. Önökkel fogunk kezdeni, majd azt követően 
a bizottsági tagok véleményt formálhatnak, kérdést tehetnek fel, az ehhez kapcsolódó vitát 
lefolytatjuk, önök pedig reagálnak, végül pedig állást foglalunk az általános vitára való 
alkalmasságról. Ha mindenki készen áll, akkor kezdünk.  

Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 

Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
tájékoztatója  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen.  
Magyarországnak 2011. január 1-jével kellett volna hatályba léptetnie az uniós postai 

irányelvhez kapcsolódó európai uniós jogszabályt. Erre vonatkozóan két év türelmi időt 
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kértünk. 2013. január 1-jétől kell alkalmaznunk azokat az irányelveket, amelyek az EU-n 
belül a tagállamok számára a postai szolgáltatások kapcsán kötelezőek. 

A postai irányelv két pilléren áll. Az egyik, hogy a postai piacon monopóliumot 
fenntartani nem lehet, a másik pedig, hogy az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása 
tagállami feladat. Egyetemes szolgáltatásnak tekintendő a levelek, csomagok felvétele, 
kézbesítése a hét öt napján az ország teljes területén, megfizethető áron és meghatározott 
minőségben. Az általunk összeállított jogszabály úgy szakmai, mint közigazgatási 
szempontból többkörös egyeztetésen, illetve a Brüsszellel való többkörös egyeztetésen van 
túl. Ezek alapján nyugodt szívvel állíthatom, hogy a törvény tartalmazza azokat a 
fogyasztóvédelmi garanciákat, amelyek mind a fogyasztók, mind a szereplők részére 
fontosak, annak érdekében, hogy megfeleljenek a kapcsolódó irányelvnek.  

A postapiac nagy része már jelenleg is liberalizált piacon keresztül működik. A jelen 
jogszabály az 50 gramm alatti levelek vonatkozásában nyitja meg a piacot. Gyakorlatilag a 
levélpiac kerül be a nyíltpiaci körbe, ahol ma még a Magyar Posta versenytárs nélkül 
szolgáltat. A postapiac talán legnagyobb szelete a csomagpiac, ahogyan említettem, ez ma 
már nyílt piacként működik, a Magyar Posta is a bevételeinek többségét innen szerzi. 

Az új jogszabálytervezet számos feltételt határoz meg, amelynek meg kell felelni. 
Ilyen például az egyetemes postai szolgáltatás fenntartható biztosítása. A piacnyitást a magyar 
piacon az uniós szabályozásnak megfelelően kell biztosítani, a piaci torzító tényezők hatásait 
a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni kell, csak a már jelenleg is nyitott piacon 
célszerű a lehető legkisebb mértékben állami oldalról beavatkozni. Az egyetemes postai 
szolgáltatási kötelezettséget kiróni e területen csak egy szolgáltató részére lehet. Ez azt jelenti, 
hogy erre vonatkozóan törvényi kötelezés nem szükséges, mi azonban úgy gondoljuk, a 
Magyar Postát célszerű kijelölni erre a feladatra, látva, ismerve a magyar piac jelenlegi 
szereplőit, gyakorlatilag a Magyar Postán kívül senki nem felel meg azoknak az egyetemes 
postai szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségeknek. Amint a bevezetőm elején említettem, 
nincs ma senkinek olyan országos hálózata, amelyen keresztül azokban a paraméterekben, 
minőségben, határidőben tudná az 50 gramm alatti küldeményeket továbbítani, kiszolgálni, 
amit a jogszabály egyébként előír. 

A törvényben kijelölt egyetemes szolgáltató kárára megvalósuló piactorzítás 
elkerülése érdekében a következő megoldásokat tartjuk szükségesnek szerepeltetni a 
jogszabályokban. Itt alapvetően egy olyan tevékenységről van szó, amely az EU 
tagállamainak döntő többségében veszteséges, hiszen az egyetemes szolgáltatás valamennyi 
településre kiterjed. Ezen nyereséget gyakorlatilag sehol nem érnek el a szolgáltatók. Itt azért 
az uniós jogszabály által biztosított lehetőséggel mi is élni kívánunk, illetve megteremtjük a 
kompenzációs számlát, azon kompenzációs számlát, amelyen a valamennyi piacon működő 
szolgáltatók befizetéseit gyűjtjük, és az egyetemes szolgáltatáson keletkező veszteséget 
megosztjuk a piac valamennyi szereplője között, nyilván a Magyar Postát is beleértve. 

Az állam a kötelezett szolgáltatóval egyetemes postai közszolgáltatási szerződést köt. 
Ez egy lehetőség, amely szintén az uniós normáknak megfelelően került be a jogszabályba. A 
közszolgáltatási szerződés az egyetemes szolgáltatás részletszabályait tartalmazza, állapítja 
meg, amelynek a szolgáltató lehetőségei, képességei, törekvései, illetve az államháztartás 
teherbíró képessége szab csupán határt. Az egyetemes szolgáltató piaci mozgásterét szükséges 
bővíteni azzal, hogy ő nyújthat az egyetemeshez képest helyettesítő szolgáltatást is. Ebben az 
esetben nem szükséges rá kiróni az engedélykérés adminisztratív terheit. További változás: a 
jelenlegi tételes hatósági ármegállapítást felváltja az ex post szabályozás, azaz maga az 
egyetemes szolgáltató saját maga állapítja meg a hatósági árakat, ezt bejelenti a felügyeletért 
felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, amelyik utólagosan ellenőrzi ennek a 
tartalmát, illetőleg az árszínvonalát. A jelenlegi hatósági áras kört semmiképpen sem kívánjuk 
az új jogszabályban bővíteni. 
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Az egyetemes szolgáltató hálózatának optimális felhasználása érdekében szintén az 
európai uniós normáknak megfelelően szükséges fenntartani a hivatalos iratokkal kapcsolatos 
postai szolgáltatókat az egyetemes szolgáltató részére. Szükséges biztosítani az egyetemes 
szolgáltató részvételét bizonyos közszolgáltatásokban, mint például a díjak, segélyek 
kiadásában, szétosztásában, egyéb pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásában, elektronikus 
kapcsolattartási rendszerhez történő hozzáférés biztosításában, illetve egyéb szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásában. Az egyetemes és az engedélyes 
szolgáltató felé azon kötelezettségeket kell megállapítani a fogyasztók védelme és az 
egyetemes szolgáltatás fenntarthatósága érdekében, melyek közül néhányat szeretnék 
kiemelni. Ilyen például a számviteli elkülönítés kötelezettsége, azaz a különböző típusú 
szolgáltatások bevételeinek és költségeinek egyértelműen kimutathatónak kell lenniük. 
Nyilvánvalóvá és átláthatóvá kell tenni az átfutási időt, annak teljesítését, a teljesítés mérését, 
illetve a kapcsolódó auditot.  

Szeretném kiemelni a következő nagyon fontos feltételt. A kézbesítést végzők 
kétharmadát munkaviszony keretében kell foglalkoztatni. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy 
kifehérítsük azt a piacot, ahol nagyon sokan megalázó szerződéses feltételek mellett 
dolgoznak jelenleg a címezetlen piacon. Innentől kezdve a jövőben átlátható, a munkavállalók 
számára is kellő garanciákat nyújtó szerződéses feltételekkel végezhetik a munkájukat. Az új 
belépő szolgáltatóknak az engedélykéréskor számos feltételnek kell megfelelniük, ezek közül 
a legfontosabb: meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 
igazolásának módjáról szóló jogszabályban rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó 
feltételeknek; nem lehet köztartozásuk; a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítottnak kell lenniük.  

A piac felügyeletét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fogja ellátni, amely 
szankcionálási jogkörrel is rendelkezik majd, melynek köre bővül a jelenlegi szankciókhoz 
képest. Így például a hatóság visszavonhatja a hatósági engedélyt, ha a postai szolgáltató 
súlyos jogszabályszegést, jogszabálysértést követ el, a szolgáltató a törvényben megszabott 
feltételek alapján az engedély- vagy a bejelentés-köteles postai szolgáltatás nyújtására nem 
jogosult, ha a szolgáltatás minőségben a jogszabályban előírt feltételektől lényeges elemében 
eltér, ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben jogellenes és lényegesen eltérő 
gyakorlatot folytat, ha a szolgáltató a postai szolgáltató terhére a tárgyévben második 
alkalommal megállapítja a foglalkoztatási előírás megsértését, illetve második alkalommal 
kerül megállapításra a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban megállapított 
feltételeinek való megfelelés hiányában a jogsértés. Ezek azok a főbb változások, amelyeket 
mindenféleképpen szerettem volna kiemelni. 

Zárszóként pedig annyit szeretnék elmondani, hogy a törvénytervezet mellett számos 
más jogszabály-módosításra van szükség, így például kormányrendeletek és miniszteri 
rendeletek módosítására is, mihelyst az Országgyűlés elfogadta ezt a jogszabályt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Nem tudom, az osztályvezető asszony 

kíván-e ebben a körben hozzászólni. (Nemleges jelzés.)  
Megnyitom az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági vitát. Aki szólni vagy kérdést 

kíván feltenni az elhangzottakhoz, az előterjesztéshez, kérem, jelezze!  (Nincs jelzés.) Alelnök 
úr, kérem, adjon szót az elnöknek a Házszabály értelmében, néhány megjegyzéssel szeretnék 
a vitában részt venni. 

 
(Az elnöklést Szabó Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr. 
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Kérdések és vélemények 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Több megjegyzésem is van az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Lesznek általánosabb érvényű észrevételeim, konkrétak, és a végén igyekszem a saját 
álláspontunk világossá tételére is.  

Az, hogy az európai uniós jogharmonizáció keretében ez a törvény idekerült, nagyon 
helyes, hiszen egy olyan folyamat záróaktusaként tárgyaljuk a postai szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslatot, amelynek az előzménye több évre vezethető vissza, és egy folyamatos, az 
uniós aktus keretében végrehajtott jogszabály-harmonizáció része. Ezzel párhuzamosan is van 
néhány észrevételem. Az egyik az időzítés. Három hónappal a postai piac teljes megnyitása 
előtt kerül ide, a bizottság elé az előterjesztés, egy olyan előterjesztés, amely egyébként az 
ágazat működését alapjaiban fogja meghatározni. Mi úgy véljük, ez egy késői időpont, 
legalább fél évvel korábban kellett volna a magyar parlamentnek ezt a törvényjavaslatot 
tárgyalnia, hogy a piac szereplői, a jogalkalmazók és a fogyasztók is fel tudjanak készülni a 
törvény elfogadására és majd a januári piacnyitást követő helyzetre. Az, hogy ez most került 
ide, nyilvánvalóan kérdéseket vet fel. Vagy azt a kérdést veti fel, hogy az ágazat stratégia 
tervezésében történt valamilyen időbeli elcsúszás, vagy pedig esetlegesen a majdani piaci 
verseny kiterjedéséhez kötődő előnyök szabályozása szerepel az előterjesztői 
gondolkodásban. Úgy véljük, sem az inkumbens, sem az alternatív szolgáltatóknak nem lesz 
elegendő idejük, hogy felkészüljenek a januári piacnyitást követő teendőkre. 

A második megjegyzésem a törvényjavaslat céljainak a teljesülésére vonatkozik. 
Alapvetően azt várjuk el ettől az előterjesztéstől, hogy a verseny élénkítése megtörténjen, egy 
olyan piaci, gazdasági, üzleti környezet alakuljon ki, amely egyébként azt szolgálja, hogy 
ennek eredményeként a felhasználók, a fogyasztók ezen verseny révén minőségbeli javulást 
fognak érezni, és szolgáltatásminőséggel találkoznak. Mi is és én is azt gondoljuk, hogy 
például azzal a döntéssel, amellyel legalább 8 évre inkumbens szolgáltatóként a Magyar 
Postát egyetemes szolgáltatói minősítésre kijelöli, nem feltétlenül szolgálja ezt a helyzetet, 
miközben egyébként egyetértek azzal, hogy a Magyar Posta Zrt.-nek van egy ilyen 
megkülönböztetett szerepe, de ez a 8 éves időtartam nem feltétlenül a piaci versenyt fogja 
szolgálni. 

Azután a jogharmonizációs kötelezettségeket szeretném érinteni, de előtte még azért 
egy megjegyzést az előzőhöz hozzátennék. A törvénytervezet, úgy vélem, a 
versenyélénkítésnek az értéknövelt szolgáltatások terén való támogatásával nem foglalkozik 
kellő minőségben, nem látszanak az elismert költségek között az infokommunikáció 
elterjedésére vonatkozó fejlesztések, nem látszanak az azokat megalapozó beruházások 
megtérülései sem. Úgy látom, a jogharmonizációs kötelezettségek terén a piacnyitásnak az a 
lényege éppenséggel, ahogyan önök is exponálták, hogy a tagállamok nem tarthatnak fenn a 
postai szolgáltatások bevezetésére és nyújtására vonatkozó kizárólagos vagy különleges 
jogokat. Egyébként a belső piaci irányelv 7. cikkelyének (1) bekezdése is ezt tartalmazza a 
postai szolgáltatásokra vonatkozóan, ezért nyílik meg elviekben a posta piacának 
30 százalékát adó, az 50 gramm alatti levélforgalom piaca is. Ehhez képest a törvényjavaslat 
35. §-a, ahogyan azt említettem, a hivatalos irat szolgáltatás, az egyetemes szolgáltató, a 
Magyar Posta Zrt. kizárólagos joga lesz a jövőben is, és ezt mi erősen ambivalensnek érezzük. 
Ugye, azt mondja az előterjesztés, hogy az igazságszolgáltatás és a közigazgatás zavartalan 
működéséhez fűződő közérdek indokolja ezt a döntést. Én úgy vélem, hogy a hivatalos irat 
definíciója számos olyan iratfajtát is tartalmaz, például a rezsitartozás miatti második fizetési 
felszólítást, amelynek az igazságszolgáltatáshoz, a közigazgatás működéséhez semmi köze 
nincsen, ugyanakkor jellemzően az 50 gramm alatti levélforgalom-kategóriába tartozik. 
Éppen ezért kétséges ennek az intézkedésnek a megalapozottsága, nehogy esetleg az a kérdés 
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vetődjön fel, hogy ez egyfajta áttételes finanszírozást segítő, jogilag egyébként kiskaput nyitó 
lehetőség a magyar kormány és a Magyar Posta Zrt. közötti együttműködésben. 

Jogászok megnézték az előterjesztést, és azt mondják, ahhoz képest, hogy ez egy 
hosszabb ideje készülő előterjesztés, azért helyenként kissé pongyola az előterjesztés szövege, 
számos helyen nem normaszöveg-minőségű, pontatlan hivatkozások vannak benne, és több 
helyen nem egyértelmű a normaszöveg belső tartalma. 

Még néhány megjegyzést szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz. Az előbb már 
említettem a 8 évet, és méltányolnám, ha valamifajta egyértelmű választ is adnának, hogy 
ennek a hátterében milyen megfontolások vannak. Pozitívumot is mondok. Azt, hogy a 
panaszkezelés és az ügyfélszolgálat viszonylag szabályozott formában és megfelelő minőségű 
elvárásként megjelenik, én pozitívan ítélem meg az előterjesztésben. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! Folytathatnám még a sort, de nyilvánvaló, 
miután a plenáris ülésen még lesz módunk arra, hogy a plenáris vitában érdemben, részletekbe 
menően kifejtsük az álláspontunkat, ezért azt gondolom, hogy az ilyen és ehhez hasonló belső 
ambivalenciák miatt, még akkor is, ha ez egy korábbi szakmai gondolkodás elindulásából 
fakadó előterjesztés, a végeredményt tekintve ezt általános vitára nem tartjuk alkalmasnak. 

Köszönöm szépen. Alelnök úr, legyen kedves átadni az elnöklést. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.  
Lesz reagálási lehetőség, de előtte a bizottsági vitát lefolytatjuk. Z. Kárpát Dániel 

képviselő úr jelezte hozzászólási igényét. Egy gyors felmérést tennék, ezzel segítve az 
előterjesztő munkáját. Kíván-e még valaki hozzászólni?  (Nincs jelzés.) Most úgy látjuk, hogy 
nem.  

Képviselő úr, öné a szó. Parancsoljon! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Örülök, hogy nem más elől 

veszem el, és nem is egy hosszú sort előzök meg vele, de azért igyekszem rövidre fogni a 
mondandómat. 

Igazából az előterjesztés hibái részben elhangzottak, egyetlen olyan kérdés merült fel, 
ami itt választ kívánhat, az pedig kimondottan az, hogy az átfutási időt és a teljesítménymérés 
átláthatóságát milyen módon kívánja lehetővé tenni az előterjesztő, vagy pedig milyen 
kontrollmódozatait engedi ennek a későbbiekben, tehát milyen elképzelései vannak az 
előterjesztőnek azt illetően, hogy a későbbiekben egy nem tudom, mennyire szerencsésen 
liberalizált piacon a teljesítménymérés és az átfutási idő konkrét mérése megvalósítható, 
összehasonlítható legyen, milyen algoritmusok, milyen modulok szerint lehet majd mérni. 
Nagyon szép dolog a teljesítménymérés önmagában való kiemelése, csak a mögöttes 
eszközök mintha hiányosak lennének jelen pillanatban, remélhetőleg ez változni fog. 

Végül pedig a szolgáltatási ágazat liberalizálásával kapcsolatos aggályainkat nyilván 
az általános vita sodrában meg fogjuk osztani mind a többi politikai párttal, mind a 
kormányzattal. Itt nagy politikai vitát nem kívánok kirobbantani ezzel kapcsolatban, csak erre 
az egy szakmai területre szeretnék választ kapni. 

Köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Még egyszer megkérdezem: kíván-e valaki a bizottság tagjai közül hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Kíván-e valaki  frakcióálláspontot mondani? (Nincs jelzés.)  
Megadom a szót válaszadásra a helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! 



 11 

Válaszadás 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen.  
Szeretném eloszlatni az aggályokat, először is az időzítéssel kapcsolatosan. A 

postatörvény előkészítése viszonylag hosszú időt vett igénybe, már csak azért is, mert több 
kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen az elmúlt években, és e miatt számos 
egyeztetést kellett megtennünk Brüsszellel, amit Brüsszel kötelezővé tett, így a postatörvény 
különböző verzióit is minden alkalommal hosszú véleményezési idővel továbbítottuk Brüsszel 
részére. Azt gondolom, ez megnyugtató válasz arra, hogy miért most került benyújtásra a 
jogszabálytervezet. A kötelezettségszegési eljárások menet közben lezárultak, pontosan azért, 
mert Brüsszel úgy látta, megnyugtató módon rendeződtek azok az aggályok, amelyek a 
piacon különböző, már működő cégek bejelentései alapján indultak Magyarország ellen, így 
valamennyi eljárást megszüntetett ellenünk. 

A következő észrevétellel kapcsolatosan, hogy az ágazat működését alapvetően 
befolyásoló piaci szereplők, fogyasztók érdekeit milyen formában képviseli, illetve a 
szolgáltatás minőségére vonatkozó kijelentéssel kapcsolatosan szeretném még egyszer 
kihangsúlyozni: ma Magyarországon a postai szolgáltatás összességének nagyjából 
egyharmadát képviseli ez a piac, amiről most beszélünk, ezen belül is további egyharmadát, 
egynegyedét, tehát összességében kevesebb, mint a tizedét a fogyasztók vonatkozásában ez a 
piac, ahol a szolgáltatás minőségének a fejlődését várjuk el, hiszen a levélforgalom döntő 
részét a közműszolgáltatók, bankok képviselik ma Magyarországon, és nyilván az ő 
kívánalmaiknak megfelelően zajlott eddig is az érintett küldemények továbbítása.  

Azt, hogy itt valós verseny alakuljon ki, a törvény lehetővé teszi, innentől kezdve 
bárki bárkivel szabadon szerződhet, semmiféle korlát nincs, csak a szolgáltatás minősége és 
ára szabhat határt a jövőbeni szolgáltatással kapcsolatos kereteknek. Mi nem látjuk ilyen 
aggályosnak a helyzetet. Azt gondoljuk, teljeskörűen nyitott lesz a piac, bármelyik szolgáltató 
szabadon indulhat ebben a versenyben. 

Az ágazati stratégiával kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy itt semmiféle csúszásról 
nincs szó. Ha a Magyar Postáról beszélünk, a Magyar Posta stratégiája nem része a 
jogszabálynak, nem is lehet a része, hiszen ez kifejezetten tiltott dolog, hogy a Magyar Posta 
érdekei bármilyen formában a jogszabállyal kapcsolatosan megjelenjenek, így erről nem is 
kívánnék most beszélni. Egyébként arról, hogy a Magyar Posta milyen stratégiai lépéseket tett 
a piaci versenyre való felkészülés érdekében, az az ő privát dolga, mint ahogyan a többi piaci 
cég is a maga módján készül a január 1-jétől megnyíló versenyre. 

Az inkumbensre vonatkozó észrevételekkel kapcsolatosan: nem gondoljuk, hogy az 
inkumbens nagyobb előnyre tett volna szert, mint bárhol máshol Európában. Nem szabad 
elfelejteni, hogy mind a 27 tagállamban a piac döntő részét az inkumbens birtokolja a mai 
napig. Azt is szeretném elmondani, hogy azokon a piacokon van verseny, ahol az inkumbens 
olyan tőkeerővel rendelkezett, hogy más országokban saját leányvállalatokat tudott létrehozni, 
és ezek a leányvállalatok generálnak piaci versenyt. Ennek köszönhetően élénkült a piaci 
forgalom, de mondjuk Ausztriában, Franciaországban vagy említhetnék még sok más nagy 
nyugat-európai országot, nincs sok szereplő a piacon. Ausztriában gyakorlatilag igazán 
verseny sincsen, hiszen a nemzeti posta olyan mértékben uralja a piacot, ami lehetetlenné 
teszi új belépők megjelenését, hiába szeretnénk mondjuk mi, magyarok, a Magyar Posta 
megjelenni, gyakorlatilag olyan szinten van bebetonozva az osztrák jogszabályba a posta 
inkumbens tevékenysége, működése, ami lehetetlenné teszi a helyi nemzeti érdekek 
képviselete miatt azt, hogy oda bárki más eredményesen be tudjon lépni. Éppen ezért úgy 
gondoljuk, hogy Magyarország ugyanezeket az eszközöket kell, hogy használja a saját 
nemzeti postája védelme érdekében, miközben minden olyan nyitással kapcsolatos 
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irányelvnek megfelelünk Brüsszel által visszaigazoltan, amit a postai irányelv meghatároz 
számunkra.  

A 8 év kapcsán szeretném megjegyezni azt, hogy Európában ez sem szokatlan 
megoldás és metódus, számos tagállam alkalmazza ezt a 8 éves szabályt, mi csak átvettük 
tőlük. Több oka van annak, hogy a 8 éves szabály fedi az inkumbens, az egyetemes 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségét. Ahogyan említettem, ez alapvetően veszteséges 
szolgáltatás, tehát annyira nem kapkodnak utána a piaci cégek, ugyanakkor ahhoz, hogy ezt a 
szolgáltatást nyújtani lehessen, országos hálózat kiépítésére és működésére van szükség. 
Ennek hiányában ezt a szolgáltatást ellátni nem lehet. Nagyon nehéz bárkire úgy rábízni ezt a 
feladatot, ha ilyen szolgáltatási képességgel vagy kapacitással nem rendelkezik. Ma 
Magyarországon egyetlen cég sem rendelkezik ilyen típusú szolgáltatási kapacitással, és a 
csíráját sem látjuk annak, hogy bárkire ezt a tevékenységet rábízhatnánk az egyik oldalról, a 
másik oldalról pedig szóba kerültek az értéknövelt szolgáltatások.  

Alapvető elvárás az inkumbensekkel szemben Európa minden országában, hogy azok 
a befektetések, amelyeket a postanyitás előtt ezek a cégek elvégeztek, megtérüljenek. Tehát a 
belgáktól a görögökig bezárólag valamennyi tagállam ezt a lehetőséget biztosította a saját 
inkumbensének, mi is csak és csupán ezzel a lehetőséggel kívánunk élni ezen esetben. 

Az értéknövelt szolgáltatásokkal, illetve az infokommkunikációs fejlesztésekkel, 
beruházásokkal kapcsolatosan maga a jogszabály lehetővé teszi, hogy bármely szereplő ilyen 
típusú szolgáltatásokat megvalósítson, de, amint említettem, a Magyar Posta stratégiája, 
konkrét üzleti tervei nem képezik részét ezen előterjesztéseknek, ebből kifolyólag nem is 
tartalmazhatnak ilyen információt, hogy a Magyar Posta mivel és hogyan készül a 
versenynyitásra, hiszen nem szeretné azokat a lehetséges versenyelőnyeit idő előtt kijátszani, 
kimutatni, kiadni, amelyektől azt várja, hogy a saját piaci részesedését esetlegesen még 
növelni is tudja bizonyos piaci szegmensekben. Itt nemcsak arról van szó, hogy az 50 gramm 
alatti levélpiacon lesz verseny, a szolgáltatók igen erőteljesen versenyeznek az ezen kívüli 
termékskála, termékportfolió vonatkozásában, ahol a verseny folyamatosan élesedett az 
elmúlt időszakban, és minden szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját 
versenyelőnyét, versenyhelyzetét javítsa a következő időszakban.  

A közigazgatással és az igazságszolgáltatással kapcsolatos iratok, dokumentumok 
továbbításával kapcsolatosan ismételten azt kell mondanom, hogy Európában bevett 
gyakorlatot alkalmazunk. Szó nincs arról, hogy a rezsivel kapcsolatos felszólítások ebbe a 
körbe tartoznának, ez a közszolgáltatások, közszolgáltatók ügye, köre, szabadon 
választhatnak, hogy kivel kívánják ezt megoldani. Nyilván szükségük lesz olyan országos 
hálózattal rendelkező cégre, amely ezt országosan tudja teríteni, de itt bármelyik cég szabadon 
versenybe, illetve ringbe szállhat. 

A normaszöveggel kapcsolatos pongyolaság és egyéb pontatlanságok javítása kapcsán 
nagyon remélem, hogy azért ennél sokkal jobb minőségű ez a törvénytervezet, semhogy ilyen 
jelzőkkel minősítsük ezen a fórumon, ugyanakkor várjuk a konkrét észrevételeket a 
megjegyzésekkel kapcsolatosan, amennyiben ilyenek a normaszöveg kapcsán felmerülnek. 

Még egyetlen észrevételre nem reagáltam. Az átfutási idővel, a teljesítményméréssel 
kapcsolatosan szeretném azt jelezni, hogy mint számos piacon, nyilván itt is vannak 
vállalások a piaci szereplők részéről. Első körben magának a szolgáltatónak kell ezeket a 
vállalt mutatókat, mérőszámokat folyamatosan mérnie, kezelnie, ami egyébként már jelenleg 
is így működik a piaci szolgáltatóknál a címzett piacon, nagyon kemény saját belső mutatókat, 
mérőszámokat használnak. A levélpiac esetében is így lesz, azzal a különbséggel, hogy ott az 
NMHH is ellenőrizni fogja az általuk vállalt mutatók teljesítését. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a kimerítő válaszát.  
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Ha több kérdés nincs, mielőtt felteszem szavazásra a javaslatot, a magam számára 
szeretném megnyugtatóan rögzíteni: engem megnyugtat, államtitkár úr, ha azt mondja, ez a 
két hónap – most október 1-je van, holnap, október 2-án kerül sor az általános vitára, és 
minimálisan másfél, két hét, amíg végigfut az előterjesztés – elegendő lesz arra, hogy 
mindenki érdemben felkészüljön, és a kormány megalkotja a szükséges rendeleteket, azokat el 
is fogadja, azok megismerése minden érintett részére meg fog történni, engem megnyugtat, 
államtitkár úr.  

A jegyzőkönyvbe is mondom: határozottan megnyugtat, hogy ön szerint ez a két 
hónap elegendő, ha pedig nem így van, akkor majd visszatérünk rá. 

Szavazás 
Szeretném kérni, hogy a bizottság ebben foglaljon állást. Aki általános vitára 

alkalmasnak tartja az előterjesztést, kérem, most szavazzon! (Szavazás. – 14 igen szavazat.) 
Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Meghoztuk a 
döntést. 

Állítanunk kell a holnapi vitához többségi és kisebbségi véleményt képviselőt is. 
(Tanácskozás.) Egyelőre úgy látom, a kisebbségi véleményből fogunk kiindulni, azt az elnök 
magára vállalja. Ha esetleg befutna, a többségi véleményt elmondó képviselőtársunk nevét a 
Jegyző Irodának beadjuk. 

Lezárom a napirendi pont tárgyalását. Az államtitkár úrnak és az osztályvezető 
asszonynak megköszönöm az érdemi részvételt. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/7331. szám) 

 
Tisztelt Bizottság! Továbblépünk a második napirendi pont megtárgyalására, amely a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló. Az általános vitára való alkalmasságról fogunk véleményt 
cserélni, majd azt követően az ahhoz szükséges döntést meghozni.  

Kérem, hogy a kormányzat részéről előadói minőségben résztvevő kollégák foglalják 
el az asztalnál a helyüket, majd ebből a hosszú listából kiválogatjuk, ki lesz az, aki segít a 
napirendi pont feldolgozásában.  

Köszöntöm az urakat. Kérem, hogy a jegyzőkönyv számára legyenek szívesek 
bejelentkezni névvel, tisztséggel, és a jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy a vita során az 
előterjesztői oldalon kik vesznek részt a konzultációban. Megadom önöknek a szót, és 
megkérem, hogy a bemutatkozással segítsék a jegyzőkönyvvezetést. 

 
DR. BEKE NÁNDOR (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Üdvözlök mindenkit. 

Beke Nándor vagyok, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozási igazgatója, 
kollégám Ádám Szilveszter főosztályvezető-helyettes úr, illetőleg Báthory Zoltán jogi 
munkatárs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Hasonló módon fogunk eljárni, ahogyan az 

előzőekben is tettük. Önöktől azt kérjük, hogy egy felvezetés kapcsán a bizottság hatáskörébe 
tartozó legfontosabb gondolataikat ismertessék meg velünk, majd azt követően lefolytatjuk a 
vitát, és döntünk a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról.  

Igazgató úr, önöké a szó. 

Dr. Beke Nándor (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) tájékoztatója 
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DR. BEKE NÁNDOR (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönjük szépen.  
Csak nagyon röviden. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság törvényi 

kötelezettsége, hogy éves beszámolóját a parlament elé terjessze, ezt idén is megtettük. Ez a 
2011. évre vonatkozó beszámoló, amit most a parlament jóval korábban tárgyal – hála 
Istennek – mint ahogyan a 2010. évire sor került, úgyhogy szerintünk itt most teljesen időben 
vagyunk. 

A beszámoló több fejezetből áll. A beszámolónak van egy általános értékelése, ezt 
követően pedig az elektronikus hírközlési piac helyzetét mutatjuk be kicsit hosszabban, itt 
külön kitérve a piac általános áttekintésére, majd a telefonszolgáltatások, illetőleg a most 
egyre inkább fókuszban lévő internetszolgáltatások piacára, a műsorterjesztés piacára, 
illetőleg a digitális átállás 2011. évi helyzetére is kitérve. Ezt követően a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnökének hatáskörébe tartozó piacelemzési eljárásokat mutatjuk be, majd 
ezt követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának felügyeleti tevékenységét 
részletezzük, illetőleg az anyag legvégén a korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás témája 
kerül be.  

Nem tudom, a tisztelt bizottság igényli-e, hogy esetleg valamelyik pontot most 
részletesebben ismertessük, vagy a kérdések után? 

 
ELNÖK: A kérdésekre adandó válasz kapcsán érdemben tovább lehet gondolni a 

dolgokat. 
 
DR. BEKE NÁNDOR (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: A felvezetést köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Ki 

kíván hozzászólni vagy kérdést feltenni az elhangzottakhoz? (Nincs jelzés.) Hasonló 
forgatókönyv szerint fogunk eljárni.  

Az elnök szólni kíván, megkérem az alelnök urat, legyen szíves, adjon nekem szót. 
 

(Az elnöklést Szabó Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

Kérdések és vélemények 
 
ELNÖK: Elnök úr, öné a szó. Parancsoljon!  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen.  
Az előterjesztőnek mondom, hogy az elnök is megismerkedett a beszámolóval ilyen 

mélységben. Néhány megjegyzést, néhány kérdést szeretnék önöknek feltenni, de ígérem, 
rövidebb leszek, mint az előző napirendi pont keretében voltam. 

Az előterjesztéssel a legnagyobb bajom az, pontosabban fordítva mondom: nem az a 
legnagyobb bajom, ami benne van, mert az viszonylag számos statisztikai tényre 
támaszkodik, még azt is mondhatom, hogy ezek a megállapítások helytállóak, de a 
legnagyobb bajom az, ami nincsen benne az előterjesztésben, és biztosan mondhatjuk, nem 
véletlenül nincsenek benne. Legalább három olyan területet mondok, amiről úgy gondolom, 
hogy fogyasztói szempontból is hiányzik a jelentésből. Egyrészt, úgy gondolom –  persze nem 
öröm, hogy ilyenről kellene írni –, az ágazatot sújtó különadó és a sárgacsekk-illeték 
fogyasztókra, az ágazatra gyakorolt hatásának a jelentésben mindenképpen helyet kellett 
volna kapniuk, és ugyancsak úgy gondolom, hogy a negyedik mobilszolgáltató kérdésének is. 
Ezek zöme 2012-es történet, valószínűleg a 2012. évi jelentésbe fogják beleírni. Itt elegánsan 
a 16. oldalon egy mondatban szerepeltetik a negyedik mobilszolgáltató piacra lépését, és 
őszintén így látom, ez nem egy sikertörténet, de egészen biztosan hosszasan tudnak majd erről 
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érvelni. Ezt nem akarom az önök nyakába varrni, de mégiscsak önök ülnek itt az előterjesztői 
oldalon.  

Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, hogy egy visszavont közbeszerzési eljárás 
keretében most azzal szembesülünk, hogy az ott frekvenciát elnyert mobilszolgáltatók egy 
része már jelezte, a befektetett összeget vagy per formájában, vagy egyéb módon 
visszakövetelik, illetve a fogyasztó oldalán ezek a tervezett beruházások nem vagy csak késve 
fognak megtörténni? Nyilvánvaló, ennek egy része 2011-ből indul, hogy úgy sikerült kiírni, 
egy részét pedig majd beleírják a 2012. évi jelentésbe, hogy miért így sikerült megvalósítani, 
de mindenképpen ennek itt helye lett volna. Önmagában már az a kérdés, hogy így, ilyen 
módon történik ennek a negyedik mobilszolgáltatónak a megnevezése, helyes-e, hogy az 
állam ilyen módon akar ezen a piacon megjelenni. Azért is mondom ezt önöknek, mert az egy 
közhelyszerű megállapítás, hogy az infokommunikációs technológia, az IP-szektor a világban 
mindenhol egy húzóágazat, még a válság időszakában is ez az a terület, amely jelentős 
mértékben jelen van, befolyásolja a gazdaságot, a gazdaság szereplőinek a működését, és 
talán még kevésbé is érzi meg a válság negatív hatásait, ugyanakkor ennek a szektornak a  
fejlődése az összes többire visszahat.  

Magyarország versenyképességét nem kis részben az befolyásolja, hogy ezen a 
területen leszakad vagy nem szakad le, és ezen a téren a szektorra kivetített válságadót 
kifejezetten szektorellenes lépésnek tartom. Úgy gondolom, önök nálam sokkal jobban be 
tudják bizonyítani, hogy ennek milyen negatív következményei voltak: fejlesztések 
elmaradása, minőségromlás, a fogyasztókat negatívan érintő fejlesztési görbék. Majdnem 
minden mobilszolgáltató vagy távközlési szolgáltató már tett erre jelzést. 

Néhány kérdést szeretnék önöknek feltenni. A hiányból adódóan kérdezem: végeztek-
e vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy hogyan befolyásolta a fogyasztókat a távközlési 
sárgacsekkadó, illetve a szektorra kivetett válságadó? Részletesen foglalkoztak a digitális 
átállással és a mobil szolgáltatókra vonatkozóan is van ajánlás, mégis azt kérdezem, hogy 
ennek az ajánlásnak az a része, hogy az eddig lefedett területen is lesz szolgáltatás, ebben 
tudnak-e valamilyen konkrét információt mondani? Fogyasztóként ma leginkább a 
mobilinternet és a mobiltelefónia minősége az, ami napi módon befolyásol bennünket ezen a 
területen. 

A negyedik mobilszolgáltatóra csak óvatosan kérdezek rá. A kiíráskor gondolták-e azt, 
hogy ez lesz a történet vége? Vagy itt még nincs vége a történetnek, ez még folytatódik? 

Ugyancsak szeretném megkérdezni, és segítsenek értelmezni a következő mondatot: 
„A hatóság arra törekszik, hogy lehetőleg senki ne maradjon televízió nélkül.” Ez konkrétan 
mit jelent? Nem kötözködésképpen kérdezem, csak a közös tudásbázisunkat bővítjük. 

Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik egy másik mondat: „Az árelemzési munkák 
megalapozása érdekében számítások készültek az OECD fogyasztói kosár módszertana 
alapján kialakított átlagos havi költségmutató szolgáltatáscsomagonkénti értékére.” Szeretném 
megkérdezni: a szolgáltatásnyújtás során hogyan valósul meg ez az összefüggésrendszer?  

Az utolsó kérdésem a fogyasztói panaszokra vonatkozik. Milyen típusúak voltak 
elsősorban? Benne van az anyagban, részint láttam is néhány irányát, de jó lenne, ha a 
fogyasztóvédelmi bizottság ülésén erről néhány mondatot mondana, ezt megköszönném. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. Visszaveszem az elnöklést az alelnök úrtól, 
köszönöm szépen. 

 
(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Van-e más hozzászólás ennek keretében? (Nincs jelzés.) Úgy vélem, a vitát 

nagyrészt lefolytattuk. Igazgató úr, önöké a lehetőség, hogy reagáljanak, majd azt követően 
dönteni fogunk az előterjesztés általános vitára való alkalmasságáról. 
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Válaszadás 
 
DR. BEKE NÁNDOR (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm szépen.  
Az első kérdés a különadó, illetőleg a sárgacsekk hatása volt. Azzal minden itt ülő 

tisztában van, hogy nekünk az ilyen adók kivetésére nem volt hatásunk, és nem is szóltunk 
bele az ezzel kapcsolatos vitákba. Az jól látszik, hogy az NMHH nem képviseltette magát 
egyetlen ilyen típusú miniszteriális megbeszélésen sem. Nyilvánvaló, ennek a hatását 
felmérjük, de ezt csak az adott piaci keretek között tudjuk megtenni. Az európai uniós 
irányelvek alapján itt aszimmetrikus versenyszabályozás van a hírközlés területén, tehát 
ezekkel az eszközökkel tudjuk mérni ezek hatását.  

Egyedül a kiskereskedelmi hangpiac az, amit az Európai Unió szabályozásra 
alkalmasnak, illetőleg kötelező szabályozásra ajánl, és itt meg is néztük az áremelkedéseket. 
Itt van egy úgynevezett árindex-kötelezettség, amelynek az a lényege, hogy a hangpiacon lévő 
jelentős szolgáltatók kizárólag az éves KSH-árindex-szel emelhetik az áraikat. 2011-ben, úgy 
tűnik, hogy a különadót, illetőleg a sárgacsekkadót sem hárították át olyan mértékben az 
előfizetőkre, hogy ez megjelent volna az árindexben, tehát nem lépték túl a KSH fogyasztói 
árindexet. 

Ami a negyedik mobilszolgáltató helyzetét illeti, erre azért nem szeretnék részletesen 
kitérni, mert 2011-ben még szó nem volt arról, hogy itt milyen árverés lesz, illetőleg hogyan 
fog ez a történet zajlani. Ha jól emlékszem – biztos, hogy jól emlékszem –, egészen pontosan 
2011. augusztus 4-én lett kiírva ez az árverési eljárás, de maga az eljárás csak 2012-ben 
fejeződött be. Itt a hatóság következetesen azt az álláspontot képviselte a legelejétől kezdve, 
hogy az európai uniós szabályoknak megfelelően nem tehetünk és nem lehet különbséget 
tenni az állami tulajdonú, illetőleg a nem állami tulajdonú cégek között.  

Arra is emlékeztetnék, hogy a most kialakult helyzet az, hogy a bíróság az egész 
árverési eljárást és valamennyi határozatot hatályon kívül helyezett, tehát magyarul az 
statement mobilszolgáltatókra is kiterjedően helyezte hatályon kívül ezt a határozatot. Ez 
nyilvánvalóan annak az eredménye, hogy a szolgáltatók olyan típusú kereseteket terjesztettek 
elő, amelyek kiterjedtek erre is, és a bíróság úgy látta, hogy ez egy olyan eljárás, ahol 
kizárólag egészben értelmezhetőek a határozat megállapításai. Nyilvánvalóan ennek vannak 
fogyasztóvédelmi következményei, amelyeket a hatóság el szeretett volna kerülni, de ez nem 
rajta múlt ilyen szempontból, mert mi nem tudtuk megakadályozni azt, hogy a bíróság ilyen 
típusú döntést hozzon.  

Most az egy más kérdés, hogy a tisztelt bíróság felmérte-e ennek a döntésnek a súlyát, 
illetve felmérte-e azokat a következményeket, ami nyilvánvalóan arra vezet, hogy egyik 
mobilszolgáltató sem tudja az elnyert frekvenciákat használni. Mi a magunk részéről ugyanazt 
tudjuk mondani, mint amit a közleményünkben közzétettünk, hogy sajnáljuk olyan 
szempontból ezt a döntést, hogy ez a fogyasztóknak nem túl kedvező.  

Nyilvánvalóan Magyarországon a mobil széles sáv tekintetében Európához képest 
kicsi lemaradásban vagyunk, ez éppen ezt szolgálta volna álláspontunk szerint, most ilyen 
szempontból irreleváns, hogy állami vagy nem állami a negyedik szereplő belépése a piacra. 
Továbbra is azt gondoljuk, hogy egy negyedik szereplő belépése tudná élénkíteni ezt a piacot. 
A rurális területeken még mindig elég gyenge a mobil lefedettség, éppen ezért a hatóság, mint 
a frekvenciagazdálkodásban az állami tulajdonosi jogok gyakorlója, még vizsgálja az ítélet 
kimenetelét, és több lehetséges forgatókönyvet készít elő. Ne felejtsük el azt, hogy a digitális 
átálláshoz jövőre, 2014. december 31-ig, amit a törvény mond, az úgynevezett 800-as digitális 
hozadéksáv értékesítésére is sor kell, hogy kerüljön, ezért most már komoly stratégiai 
megfontolást igényel az, hogy az így felszabadult 900 megaherzes frekvenciát ezzel a 800-zal 
együttesen értékesítse a hatóság, vagy esetleg két külön eljárásban történjen az értékesítés. 
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Arra a kérdésére, hogy mit jelent az, hogy lehetőleg senki ne maradjon televízió 
nélkül, egy kicsit hosszabban kívánnék válaszolni, tekintettel arra, hogy itt a digitális 
átállással kapcsolatban azóta most már komolyabb előrehaladások vannak. Nyilvánvaló, ez a 
2012. évi beszámolóban szerepel majd, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a hatóság egy 
Európában eddig nem túl bevett támogatási rendszert dolgozott ki, olyan szempontból bevett 
támogatási rendszert, hogy ez is az úgynevezett voucher rendszer, amelynek az a lényege, 
hogy a rászorultak az államtól közvetlen támogatást kapnak, és ők technológiasemleges 
módon eldönthetik, hogy ezt az ingyenes földfelszíni televíziózásra kívánják-e fordítani, 
illetőleg választhatnak természetesen műholdas vagy kábeles szolgáltatót is.  

Itt ez a mondat azt jelenti, hogy nálunk egy gondoskodóbb formában valósul meg az 
állami támogatás. A legtöbb országban ez úgy történt, hogy maguk a rászorultak postai úton 
vagy más módon kaptak egy úgynevezett vouchert, ezt beválthatták a boltban egy set-top-
boxra, vagy pedig elmentek egy fizető szolgáltatóhoz, és ott beváltották valamilyen 
szolgáltatásra. Magyarországon annyiban más a helyzet, ahogyan néztük, hogy a jelenleg 
érintett kör, az analóg módon televíziózók köre eléggé jól behatárolható úgy iskolázottságilag, 
mint korcsoportilag. Itt jellemzően az aluliskolázott, illetőleg az idősebb korosztály van a 
rászorultak között, ami azt is jelenti, hogy a hatóságnak át kellett gondolnia azt, hogy az 
Európában bevett hagyományos voucher szisztéma működni fog-e vagy sem, és mi amellett 
törtünk lándzsát, hogy a gondoskodóbb állam szerepét kívánjuk felvenni. Ennek a lényege az, 
hogy konkrétan minden egyes rászorulót személyes felmérés útján fog megkeresni a hatóság, 
és az adott rászoruló pedig a felmérőnek nyilatkozni fog arról, hogy milyen szolgáltatást 
választ. Amennyiben a digitális földfelszíni szolgáltatást fogja választani, akkor a hatóság a 
közbeszerzés útján beszerzett szerelőgárdával be is fogja szerelni ezt a set-top-boxot, 
amennyiben pedig valamilyen fizetős szolgáltatót választ a rászoruló, ebben az esetben pedig 
a felhasználó hozzájárulásával a neve, címe és egyéb adatai átadásra kerülnek a fizető 
szolgáltatónak, és ő fogja az adott szolgáltatást beszerelni. Ebben az esetben a támogatás 
jogosultja majd a fizető szolgáltató lesz. 

Jelenleg ennek az egész támogatási szisztémának folyik az Európai Bizottság általi 
vizsgálata, mert annak ellenére, hogy ez közvetlen fogyasztói támogatás, az EU-szerződés 
alapján ezeket a támogatásokat be kell jelenteni a bizottság részére, és úgy tűnik, alapvetően 
pozitív a bizottság hozzáállása. Gyakorlatilag annyit kérnek tőlünk, hogy egy előzetes 
konzultációt folytassunk le a jogszabály-tervezettel kapcsolatban, hogy ez egy elnöki 
rendeletben fog testet ölteni. A konzultáció meg is indult, néhány napja kikerült az NMHH 
honlapjára ez a tervezet, és ezt követően pedig a bizottság hamarosan dönteni fog az állami 
támogatás jogállásáról. Tehát azt kell mondanom, hogy a digitális átállás rendben, a tervek 
szerint zajlik. Valószínűsíthető, hogy ezt a mondatot, ami itt van, a hatóság valóban vállalni 
tudja, és lehetőleg senki nem fog televízió nélkül maradni. 

Ami az OECD átlagos havi költségmutatóval kapcsolatos kérdésre irányul, ez a 
hatóságnak egy új kezdeményezése tulajdonképpen, és hála Istennek, partnerre talált a 
szolgáltatók körében. Az lenne a cél, hogy gyakorlatilag a fogyasztókat minél jobban 
megpróbáljuk segíteni a díjcsomagok közötti útvesztőkben, megpróbáljuk segíteni számukra 
az eligazodást. Ennek ez lenne az első lépése.  

Nem tudom, mennyire ismerik a tisztelt képviselő urak, de a hatóságnak van egy ilyen 
Tantusz nevezetű rendszere, ami általában segít abban, hogy ki milyen díjcsomagot tud 
választani a szokásainak megfelelően. Ez egy ennél egyszerűbb dolgot jelentene, mert azt 
tapasztaltuk, hogy a fogyasztók többsége azért nem annyira tudatos, hogy tisztában lenne 
azzal, hogy havonta mennyi sms-t, mennyi hívást, percet és a többit intéz. Ennek az egésznek 
gyakorlatilag az a lényege, hogy ez egy állandóan kísérő adatbázis lenne, ami a 
magyarországi nagyobb szolgáltatók leginkább igénybe vett díjcsomagjainak az átlagos havi 
költését tartalmazná. Ennek tehát az lenne a lényege, hogy gyakorlatilag egyetlen számmal 
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írjunk le egy díjcsomagot, bemutassuk azt, hogy egy átlagos fogyasztó az adott díjcsomag 
tekintetében mennyit költ. Jelenleg ezzel kapcsolatosan önkéntes adatkérések és önkéntes 
adatszolgáltatások zajlanak a szolgáltatókkal kapcsolatban.  

Amint mondtam, alapvetően pozitív a visszajelzés, úgyhogy, ha minden a tervek 
szerint halad, akkor év végével a hatóság közzé fogja tenni az első ilyen fogyasztói kosaras 
megállapításait a honlapján, és amint mondtam, ez folyamatosan frissülni fog, a fogyasztókat 
segítve. 

A fogyasztói panaszokkal kapcsolatosan majd a kollégám fog néhány szót szólni. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN jogi munkatárs (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Ahogyan a beszámolóban is 
olvashatják, a fogyasztóktól érkező, de nemcsak a fogyasztók, hanem a hatósági működési 
szolgáltatások minden előfizetője, illetve bármely igénybevevője által beterjesztett 
panaszokkal foglalkozunk. Számunkra nagyon fontos forrást jelentenek egyrészt azok az 
információk, amelyek alapján a hatóság a saját felügyeleti tevékenységét hivatalból folytatja, 
illetve ellátja, hiszen természetes az, hogy az átfogó ellenőrzéseket pontosan azoknak a 
problémás területeknek a figyelembevétel tervezi a hatóság, ahonnan a sok panasz érkezik, a 
másik oldalról pedig természetesen közvetlenül is foglalkozunk ezeknek a panaszoknak a 
vizsgálatával. 

A tevékenységünk itt kétirányú. Egyrészt azoknak a fogyasztói, előfizetői 
panaszoknak az esetében, ahol a hatóság saját maga rendelkezik hatáskörrel, ott természetesen 
általános hatósági felügyeleti eljárás keretében eljár, és megvizsgálja azt, hogy a piac 
szereplői úgy jártak-e el, ahogyan azt a működési szabályok előírják, másrészt pedig szép 
számmal kapunk olyan panaszokat is, amelyekre a hatóságnak közvetlenül nincsen hatásköre, 
de ezekben az esetekben is igyekszünk eligazítást adni a hozzánk fordulóknak azzal 
kapcsolatban, hogy akkor az adott esetben teljesen jogos problémájukkal hová fordulhatnak, 
hol kaphatnak segítséget. 

Ugyancsak meg kell említeni, hogy a hatóság természetesen ilyen szempontból része 
egy nagyobb rendszernek, hiszen a fogyasztók, előfizetők nemcsak hozzánk fordulnak a 
panaszaikkal, úgyhogy, ahogyan a beszámolóban is olvasható, a hozzánk érkező ügyek 
körülbelül 12 százalékát más hatóságoktól kapjuk átvétel formájában, a legnagyobb részét 
természetesen a Fogyasztóvédelmi Hatóságtól, de más hatóságoktól is. Ugyancsak érdemes 
kiemelni azt, ha megvizsgáljuk, akkor igazából ezek a panaszok hű tükrei nemcsak a piaci 
viszonyok változásának, nemcsak annak, hogy új szolgáltatások, új technológiák jelennek 
meg, hanem természetesen annak is, hogy a mindennapi élet, ami tulajdonképpen 
mindannyiunkat körülvesz, hogyan befolyásolja a fogyasztók, az előfizetők életét. Ezért van 
az, ha megnézzük a beszámolót, akkor láthatjuk, hogy a panaszok száma növekedett.  

Nyilvánvaló, hogy a gazdasági helyzet változása nem hagyta érintetlenül a 
fogyasztókat sem, és ezért van az, hogy a panaszok darabszám szerinti legkiemeltebb 
kategóriája a számlázással kapcsolatos. Ennek természetesen ez az egyik oka, a másik oka 
pedig az, hogy egyébként nagyon sok esetben valójában a számlázásnak nevezett panaszok 
mögött más típusú panaszok húzódnak meg, csak a konfliktus akkor fajul odáig, hogy 
hatósághoz fordul valaki, amikor már arról van szó, hogy egy számlát nem fizetett be, és a 
szolgáltató a behajtási folyamatot elkezdte, és ebből neki már hátrányos következménye 
származott.  

Ezenkívül továbbra is jellemzőek maradtak a minőséggel kapcsolatos problémák, ezek 
között kiemelten a mobilinternet-szolgáltatás minősége szóba is került már a mai ülésen. Ez 
továbbra is kérdéses, illetőleg az előfizetői szerződések teljesítésével, a hibaelhárítással, az 
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ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos panaszok továbbra is jelentős számban 
szerepelnek. Ezek között viszont szép számmal adódnak olyanok, amelyeket a hatóság 
hivatalból is vizsgál évről évre visszatérően, pontosan azért, mert az a célunk, hogy a 
fogyasztók, az előfizetők jó minőségű szolgáltatásokat vehessenek igénybe, és a szolgáltatók 
a szerződés szerint szolgáltassanak nekik.  

Ilyen kiemelt probléma volt például a 2011. évben, ami úgy tűnik, azóta lassan már 
megoldódik, amikor az új technológiák terjedése olyan helyzetet hozott, ami korábban nem 
volt, nevezetesen azt, hogy egyre jelentősebb számban kezdtek el az előfizetők intelligens, 
okos telefonokat vagy más készülékeket, táblagépeket használni, és ennek eredményeképpen 
szembesültek azzal, hogy amennyiben ehhez nem kapcsolódott megfelelő mobilinternet-
díjcsomag, akkor természetesen ebből jelentős számlák keletkezhettek. Itt például a hatóság 
fellépésének volt az eredménye az, hogy ezeknek a panaszoknak a számát idénre 
gyakorlatilag már minimálisra sikerült visszaszorítani, és olyan megoldást sikerült találni, 
amely révén a sokkoló számlákból adódó meglepetések jelentősen csökkenthetők voltak. 
Természetesen ez csak egy példa volt, mindenképpen folytatni kell és folytatja is a hatóság a 
fellépését az idei évben is a fogyasztók, előfizetők érdekeinek a hatékonyabb védelmében. 

Még ki kell emelni egyébként, ahogyan említettem is, hogy mindenképpen igyekszünk 
útmutatást, segítséget nyújtani azoknak is, akiknek az ügye nem tartozik a hatóság 
hatáskörébe. Ezen a területen kiemelendő a média- és hírközlési biztos tevékenysége, aki 
hatósági eljárásokat nem folytat, de attól függetlenül a hozzá fordulóknak igyekszik egyrészt 
tájékoztatást adni, másrészt pedig ott, ahol ez lehetséges, akár egyeztetés kezdeményezésével 
olyan megegyezéseket elérni a piac szereplőivel, ami azután tulajdonképpen mindenkinek 
előnyös lehet, hiszen természetesen a szolgáltatóknak is hosszú távon azért az a jó, ha 
elégedett előfizetőik vannak. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Aki az 

előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, jelezze! (Szavazás. – 14 igen 
szavazat.) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) 
Kitartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.) Meghoztuk a döntést, köszönöm szépen. 

A többségi képviselők kívánnak-e előadót állítani? (Nemleges jelzések.) Most nem. A 
kisebbségi véleményről majd a későbbiek során nyilatkozni fogunk, meglátjuk, a Ház elé 
hogyan kerül majd. 

Uraim, nagyon szépen köszönöm a szakmai támogatásukat a napirendi pont 
feldolgozásához, további jó munkát kívánok önöknek. Ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalását lezárom.  

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8099. szám) 

 
Egy gyors napirendi tárgyalás keretében az egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló T/8099. számú törvényjavaslat keretében a bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslat megvitatása következik, illetve erről döntünk. 

 Köszöntöm a napirendi ponthoz érkező kollégákat, Gordos József főosztályvezető-
helyettes urat és Benkő Tamás referens urat. 
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Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása 
 
Egy olyan módosító javaslat van, amely a bizottság hatáskörébe illeszkedik, a 

7. ajánlási pont, amely a Költségvetési bizottság módosító javaslata, és új 99., 101. §-sal és az 
azt megelőző 12. alcímmel javasolja kiegészíteni az előterjesztést. Megkérdezem a kormány, 
mint előterjesztő álláspontját, majd azt követően, ha valamelyik képviselő megjegyzéssel 
kíván élni, azt megteheti. 

Kérdezem az előterjesztő álláspontját, illetve azt is, hogy ez kormány- vagy 
tárcaálláspont-e. 

 
GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontként támogatjuk a módosítást. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő tárcaálláspontként támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Én szeretnék egy megjegyzést tenni, hogy a döntésünk értelmezhető legyen. Az 
alelnök urat kérem az elnöklésre. 

 
(Az elnöklést Szabó Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak. Parancsoljon!  
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Mi tartózkodni fogunk ennél a pontnál, de nem a tartalmi 

kérdésekre vonatkozóan, mert a tartalmi módosításokkal egyetértünk.  
Azt látjuk gondnak, és tartózkodásunk a jogalkotás ilyetén való előremenetelére 

vonatkozik, hogy ezt a módosítást néhány hónappal korábban is meg lehetett volna tenni. 
Nyilvánvaló, folyamatosan újra és újra módosítani fogjuk ezeket a jogszabályokat, de ezzel 
mi nem értünk egyet, tehát a frakcióm azt a döntést hozta, hogy ennél a módosítónál 
tartózkodni fogunk, nem tartalmi okok miatt, mert tartalmilag el tudjuk fogadni az 
előterjesztést, de formai, technikai szempontból fogunk tartózkodásunkkal jelzést adni.  

Köszönöm szépen, ezt kívántam hozzátenni az álláspontunk ismertetéséhez. 
 

(Az elnöklést Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm az elnöklést, alelnök úr. Immáron semmi nem  akadályoz meg 

bennünket abban, hogy döntsünk. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 13 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás. – 5 tartózkodó szavazat.) Köszönöm szépen. 

Megkérdezem, van-e még bárkinek felvetése olyan ajánlási pontról, amelyről dönteni 
kellene. (Nincs jelzés.) A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. Köszönöm szépen a 
minisztérium munkatársainak a megjelenésüket. 

Egyebek 
 
Egy megjegyzésem van. 2012. október 8-án, azaz jövő hétfőn újra bizottsági ülést 

tartunk. Szeretném segíteni a bizottságban dolgozó képviselők munkáját azzal, hogy jelzem, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2011. évi tevékenységéről szóló jelentést fogjuk 
megtárgyalni. Ehhez felkértem a Pénzügyi Békéltető Testület elnökét, hogy szintén fáradjon 
el a bizottság ülésére, és a napirendi pont keretében a konzultációban vegyen részt, így 
gyakorlatilag azt a folyamatot, ami a békéltető testületi elnökökkel való konzultáció és ennek 
az előterjesztésnek a megtárgyalása, le tudjuk zárni. Ez lesz tehát jövő hétfőn. 
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Köszönöm a megjelenésüket, jó munkát kívánok mindenkinek. Mai bizottsági 
ülésünket berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja:11 óra 15 perc) 
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