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(Általános vita)
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b) A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/.... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3516. szám)
(Ertsey Katalin (LMP) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent
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Helyettesítési megbízást adott

Rogán Antal (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz) megérkezéséig Dióssi Csabának (Fidesz)
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Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz)
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Burány Sándor (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Juhász Miklós elnök (Gazdasági Versenyhivatal)
Ertsey Katalin országgyűlési képviselő (LMP) előterjesztőként
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 43 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Üdvözlök mindenkit a gazdasági bizottság mai ülésén. Elnök úrtól most kaptuk az ukázt,
hogy kezdjük el a bizottsági ülést, mert még idefelé tart, úgyhogy elkezdjük a bizottsági ülést.

Mindenki megkapta a napirendi javaslatot, ha esetleg kiegészítéssel élne valaki,
kérem, most jelezze. (Nincs jelzés.) Amennyiben egyetértenek a kiküldött, írásban is önök
előtt lévő napirendi javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk.

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

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos
tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

Rátérünk az 1. napirendi pontra. Üdvözlöm dr. Juhász Miklós urat, a Gazdasági
Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló
beszámolót igyekeznénk megtárgyalni. Elnök úr, meg is adom önnek a szót, amennyiben
szóbeli kiegészítést kíván tenni. Köszönöm szépen.

Dr. Juhász Miklós elnök (GVH) szóbeli kiegészítése

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt évben, amikor is
a hivatal az alapításának 20. évfordulóját ünnepelte, két célkitűzése volt, amelyet prioritásként
határozott meg. Ezek egyrészt a kartellek elleni határozott fellépés, másrészt pedig a
sérülékeny fogyasztók védelme. A kartellekkel kapcsolatban nyilván sok magyarázat nem
kell, hogy miért volt ez ilyen fontos prioritás, rendkívül nagy összegű nemzetgazdasági
károkat okoznak a kartellező vállalatok, tehát azt gondolom, ez különösebb magyarázatot nem
érdemel. A sérülékeny fogyasztók védelme azért volt a hivatal fókuszában, mert úgy
gondoljuk, hogy az elmúlt időszak eseményei mindenképpen indokolják.

Kik is azok a sérülékeny fogyasztók? Azok, akik egészségi állapotuknál, szociális
helyzetüknél, anyagi helyzetüknél fogva könnyebben befolyásolhatók, kiszolgáltatott
helyzetben vannak. Gondoljuk el, hogy mindenki, aki beteg, nyilván szeretne meggyógyulni,
és ha azt hallja, hogy van egy csodagyógyszer, ami segít az ő baján, akkor nyilván hajlamos
azt megvenni, még akkor is, ha ez nem biztos. Ugyanez a helyzet az anyagilag megszorult,
esetleg BAR-listás fogyasztói csoporttal, akik azzal szembesülnek, hogy még ők is juthatnak
hitelhez, ők is kaphatnak megoldást a problémáikra, s amikor egy ilyen fogyasztói csoport
tagjává lesznek, utólag derül ki, hogy nem azt kapták, amit szerettek volna, valójában nem
hitelnyújtásról, kölcsönről van szó. Úgy gondolom, a jelenlegi körülmények között
mindenképpen indokolt, hogy ez a két prioritás megmaradjon a következő években is.

A hivatal jogalkalmazási tevékenysége adja ki a feladatai legnagyobb részét. Ezzel
kapcsolatban engedjék meg, hogy néhány számszerű adatot hozzak föl e helyütt röviden.
132 versenyfelügyeleti eljárást zárt le az elmúlt évben a hivatal, ebből 94-ben érdemi
határozatot hozott a Versenytanács, 38 ügyben került sor megszüntetésre, 23 a versenytanácsi,
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15 pedig a vizsgálói szakaszban. Ezt azzal a kiegészítéssel kell ellátnom, hogy formailag az
úgynevezett kötelezettségvállalásos ügyek is megszüntetésként jelennek meg. Mit jelent ez?
Van egy piaci szereplő - adott esetben egy bank például -, amellyel szemben eljárást
indítottunk, és kiderül, hogy valószínűsíthetően megállapítjuk a jogsértést, ha ő vállalja hogy
a magatartását összhangba hozza a versenyjogi előírásokkal, azaz kötelezettséget vállal, akkor
a hivatal mellőzi a beavatkozást, és elfogadja ezt a kötelezettségvállalást, természetesen azzal,
hogy ezt később, egy utóvizsgálat keretében ellenőrzi. Ezt azért részleteztem kicsit jobban,
mert a kötelezettségvállalás valójában egyfajta beavatkozásszerű intézkedés, formai okok
miatt azonban megszüntető végzéssel kerül sor az ügy lezárására. Tehát ezek is érdemi
döntések.

A hivatal 10,5 milliárd forint körüli bírságot szabott ki az elmúlt évben, ennek
túlnyomó részét a kartellügyekben kiszabott bírság teszi ki, több mint 90 százalékát,
9,6 milliárd forintot. Ez is alapvetően két ügyhöz, az úgynevezett malomkartellhez és a
vasútépítő kartellhez köthető. Végezetül hozzáteszem ehhez, hogy nyilván a megszüntetések
is azért nagyon sok esetben ugyanolyan alapos és kiterjedt vizsgálatot igényelnek, mint
maguk az érdemi döntések.

A lezárt ügyekről néhány szót. Ezeknek közel a fele fogyasztóvédelmi; az elmúlt
évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi ügyek teszik ki a lezárt ügyeink zömét.
Összefonódások, fúziók témában 45 ügy lezárására került sor, 13 kartellügy fejeződött be az
elmúlt évben, ebből 6 ügyben került sor beavatkozásra, és 13 erőfölényes ügyben került sor
ügyzárásra. Az úgynevezett erőfölényes ügyekben figyelemreméltó, hogy a hivatal évek óta
nem nagyon avatkozott be. Tehát úgy tűnik, érdemes lenne felülvizsgálni, hogy ennek mi az
oka, milyen körülmények vezetnek oda, hogy beavatkozásra nem került sor. Hozzáteszem,
hogy árnyalja a képet az a tény, hogy a kötelezettségvállalásos ügyek közül három az
erőfölényes ügyeket érintette, illetve egy esetben pedig jogszabály rendezte azt a helyzetet,
ami miatt eljárást indítottunk, tehát emiatt került sor az eljárás megszüntetésére.

A panaszok és a bejelentések változatlanul nagy számban érkeztek a hivatalhoz, bár a
korábbi évekhez képest alacsonyabb számban. Ennek az oka nyilván a 2010 elején bevezetett
előzetes szűrés volt, amikor is az ügyfélszolgálat próbált egyfajta szűrőrendszert kialakítani,
hogy lehetőleg olyan fázisban és olyan panaszok, jelzések kerüljenek föl a vizsgáló irodákra,
amelyekből könnyebb meríteni, könnyebb eljárást indítani.

Az 1151 panaszból és bejelentésből 161 szolgált végezetül eljárásindítás alapjául, ez a
panaszok és bejelentések 14 százaléka. Tehát, amint az előbb említettem, a jogalkalmazás a
leglényegesebb terület, amellyel a Versenyhivatal foglalkozik, de emellett a tevékenységünk
nagyon fontos eleme a versenypártolás. Versenypártolás alatt értjük azt, amikor
előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket véleményezünk, illetve bizonyos esetekben a
hatósági eljárás során meghatározzuk a jelentős piaci erő fogalmát, például az energiahivatal
felé is a hatósági határozat akként készül, hogy előzetesen egyeztetjük a jelentős piaci erők
pozícióját. Az elmúlt évben 210 jogszabálytervezettel találkoztunk, ebből minden hatodikra,
tehát körülbelül 33-ra tettünk észrevételt.

A hivatali tevékenység harmadik lába a versenykultúrával kapcsolatos, e téren külön
szervezeti egység működik a hivatalon belül, a versenykultúra-központ, amely szakmai
rendezvények, pályázatok, versenyjoggal foglalkozó kiadványok támogatásával foglalkozik,
és - amit, azt gondolom, nagyon fontos, hogy tegyünk a jövőben is -, a fogyasztói tudatosság
fejlesztése terén is van feladata a versenykultúra-központnak. Hiszen a lakosság 71 százaléka
- átlagpolgárról beszélek - egy tavaly októberi felmérés szerint egyáltalán nincs tisztában a
versenyjogi szabályokkal, tehát azt gondolom, nagyon sok tennivalónk van ezen a téren.

Néhány szót a hivatal nemzetközi kapcsolatairól. A hivatal integrálódott a nemzetközi
versenyjogi intézményrendszerbe - különösen az OECD és az Európai Bizottság versenyjogi
intézményrendszerébe -, gyakorlatilag felsővezetői és munkatársi szinten is szinte napi
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kapcsolatban állunk velük, informális tapasztalatcserékre gyakorlatilag naponta sor kerülhet.
Hadd hívjam fel itt egy gyöngyszemre a figyelmüket a nemzetközi kapcsolatok terén. Amikor
az OECD nemzeti tanácsa idén megalakult, akkor ebben a Versenyhivatal is részt vett, és
kiderült, hogy mi olyasmiről tudunk már beszámolni, ami évek óta működik, nevezetesen az
regionális oktatási központról. Ez a közép- és kelet-európai térségben lévő államok
versenykultúrájának a fejlesztését segíti és támogatja, tehát a volt szovjet utódállamokról, a
balkáni államokról beszélek elsősorban. Hogy ez miért olyan jelentős? Azért, mert ez egyfajta
elismerés az országnak. Ez egy öt éve működő intézmény, az OECD-vel kötött nemzetközi
megállapodás alapján járunk el, és egy van még ilyen a Földön - Dél-Koreában, tehát a távol-
keleti régióban -, ezért úgy gondolom, hogy ez mindenképpen olyan, amivel tudunk
büszkélkedni.

Néhány szót a társhatóságokról, a más szervezetekkel való együttműködésről. Az
elmúlt évben ezeket elkezdtük felülvizsgálni, részben le is zártuk ezeket. Itt elsősorban az
NFH-ra, a PSZÁF-ra, a Nemzeti Bankra és a különböző civil szervezetekre gondolok.
Megfontolandó, hogy esetleg a jövőben a közös célterületekre a forrásokat is közösen
biztosítsuk, hogy esetleg ezek hatékonyabban kerüljenek kihasználásra.

Még néhány konkrét olyan típusú ügyről szólnék, amely talán említésre érdemes. Az
elmúlt év második felében kezdődtek el az úgynevezett "magyar termék"-kel kapcsolatos
panaszok, jelzések. Kétségtelen, hogy e téren jogszabályalkotás is folyamatban van, amely
mindenképpen érinti a mi tevékenységünket, és mindenképpen segíti a mi munkánkat is. A
jogszabály hiánya azonban nem jelenti azt, hogy jelenleg ne tudnánk föllépni, az úgynevezett
átlagfogyasztó helyébe képzelve magunkat, az átlagfogyasztói teszt alapján különböző
felmérésekből kiindulva tudunk döntést hozni. Az első döntés ilyen tárgyban az idén már
megszületett, nyilván ez egyelőre egyfajta próbaügy, mert kérdés, hogy a bíróság mit fog
mondani, ugyanis jogorvoslattal élt az eljárás alá vont marasztalt. Mindenképpen úgy
gondolom, hogy ez olyan ügy, amellyel foglalkoznunk kell, és a jövőben ennek egyre
nagyobb súlya lesz, hiszen ha 10 ezer ember fölkiált egy pályán, hogy hands, és a bíró nem
fújja le, akkor könnyen lehet, hogy a bírónak nincs igaza. Tehát ha ilyen jelzések érkeznek
hozzánk, és ezekkel mi nem foglalkozunk és elmegyünk mellette, akkor ez nem biztos, hogy
szerencsés lenne.

Még egy terület, amiről külön szólnék: ez a pénzügyi szolgáltatások területe. Itt
foglalkoztunk e téren egyrészről a bankok egyoldalú szerződésmódosításával kapcsolatos
erőfölényes ügyekkel, és itt a kötelezettségvállalással zárult ügyekről tettem már említést.
Három bank ellen indítottunk eljárást, ezek kötelezettségvállalással zárultak. A korábbi
években indult és lezárult kötelezettségvállalásos ügyekben pedig az utóvizsgálat során
megállapítottuk, hogy az érintett bankok a vállalt kötelezettséget teljesítették. Ugyancsak
eljártunk még olyan esetekben is, amikor az ajánlott pénzügyi termékek kockázatainak,
feltételeinek nem megfelelő megjelenítése miatt érkeztek hozzánk jelzések, illetve a kamat
mértékére vonatkozó valótlan állításokkal kapcsolatosan is hozott döntést a hivatal.

Nyilván van még több más olyan kérdéscsoport, amelyre érdemes lehet kitérni, ha
ilyen fölvetődik, azt köszönettel zárom, és ezzel befejezném a mondanivalómat, köszönöm
szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Most a képviselői hozzászólásokra van lehetőség.
Jelzem, hogy általános vitára való alkalmasságról fogunk majd a végén szavazni.

Józsa alelnök úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Bevezetőképpen azért
szeretném mondani, ami általános ügyrendi probléma, hogy a legalaposabb észrevételeket
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ilyenkor, az általános vitára való alkalmasságról kell elmondani, mert ekkor tárgyaljuk az
előterjesztés egészét, utána a részletes vitánál már csak a módosító indítványokat tárgyaljuk.
Tehát kérem a jelen lévő képviselő urak figyelmét, megértését, akkor is, hogyha egyébként
nem kívánnak hozzászólni a vitához. Annyiban vegyenek részt a vitában, hogy figyelnek a
többiek hozzászólására.

Tehát a Gazdasági Versenyhivatal a törvény erejénél fogva a kormánytól független
országos hatáskörű szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az
Országgyűlésnek. A GVH tevékenysége három alapvető pillérre épül, ahogy a kiegészítésből
is kiderült: a versenyfelügyelet, a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a beszámoló címéből a korábbiakkal ellentétben - különösen, ha a
versenypártolás feladatkört nézzük - kikerült az a passzus, hogy a verseny szabadságának
érvényesülése. A Gazdasági Versenyhivatalnak ez egy alapvető feladata a versenypártolás
keretében, tehát úgy gondoljuk, hogy a beszámoló egyik fókusza a verseny szabadságának
érvényesülése kell hogy legyen. Fontos, hogy a beszámoló ezzel kapcsolatos tapasztalatokra
vonatkozó hivatkozásokat tegyen, a korábbi beszámolók ezt tükrözték.

Lehet, hogy a címnek most önmagában nincs jelentősége, ugyanakkor úgy gondoljuk,
hogy a folyamatok lényegét tükrözi, hogy ez kimaradt. Ugyanis a verseny szabadságának a
területén történtek az elmúlt évben talán a legérzékelhetőbb - nem akarom azt mondani, mert
még hangulatkeltéssel vádolnak meg a kormányoldali politikusok, hogy durva beavatkozás,
de legalábbis figyelemreméltó - változások történtek a szabad verseny erősítésének vagy
csökkentésének területén 2010-ben. Nem tudom, hogy véleményezte-e a Gazdasági
Versenyhivatal a hatósági árak kérdéskörét, véleményezte-e a különadók versenytorzító
hatását, illetve véleményezte-e a visszamenőleges hatályú törvényalkotásnak a
versenyfolyamatokra gyakorolt hatását, mert mi úgy látjuk, hogy ennek azért szerepe van a
növekvő árak kialakulásában.

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi jelentése a korábbi évek beszámolóitól
bizonyos mértékig eltérően nem nyújt átfogó képet az egyes ágazatokkal kapcsolatos általános
tapasztalatokról. Ez nehezíti a tárgyilagos, valós helyzetértékelés kialakulását, ezért
szükségesnek tartanánk, hogy erre vonatkozó kiegészítés - legalábbis a jövőben - történjen.
Annál is inkább érdemes erre figyelni, mert az Országgyűlés jelentős mértékben megemelte a
Gazdasági Versenyhivatal költségvetését, gondolom, ez szükséges a nemzetközi kapcsolatok -
amit magam is pozitívan értékelek - magas szinten tartásában, de egy megemelt költségvetés
mellett anyagi indokai nem lehetnek az ágazatokkal kapcsolatos általános tapasztalatokról
szóló rész kihagyásának egy ilyen tevékenység bemutatásánál. Javasoljuk, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal erre rendszeresen - gondolom, készülnek ilyen havi beszámolók is - térjen ki,
és akkor az éves beszámolóban könnyebb lesz értékelni az egyes ágazatokkal kapcsolatos
tapasztalatokat. (Rogán Antal megérkezik.)

Szükséges felhívni a kormány figyelmét arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal
számára biztosítsa a jogszabálytervezetek véleményezésének lehetőségét. Tehát az elmúlt
évben több olyan jogszabály született, amit véleményeznie kellett volna, és 2009-hez képest
egynegyedével csökkent a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldött tervezetek száma. Úgy
gondoljuk, ez nem szolgálja a Versenyhivatal tekintélyének növelését. Piacgazdasági
körülmények között, az Európai Unió tagállamaként elengedhetetlen a versenyt biztosító és
ösztönző szabályozási környezet fenntartása, erősítése a jogalkotás során is, amelyhez a
Gazdasági Versenyhivatal érdemi segítséget nyújthat mind az Országgyűlésnek, mind pedig a
kormányzatnak a jogalkotás-előkészítési munkában.

A Gazdasági Versenyhivatal szerint visszalépés volt tapasztalható az egészségügyi
ellátórendszer átalakításával összefüggő előterjesztéseknél. Ez a beszámoló 271-277.
bekezdéseiben olvasható. Ezek szerint a piaci koordináció és a verseny indokoltnál nagyobb
mértékű, a megfelelő érvekkel és hatáselemzésekkel alá nem támasztott háttérbe szorítása,
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különösen a gyógyszerforgalmazással kapcsolatban, ami várhatóan negatív hatást gyakorol az
ágazat teljesítményére, növelve ezzel az ellátás költségeit és rontva a gyógyszerellátás, a
gyógyszerforgalmazás minőségét. Ezt meg tudjuk erősíteni, tehát ez helyesen szerepel a
beszámolóban.

A gyógyszertárak működésével kapcsolatban rögzíti a Gazdasági Versenyhivatal,
hogy a tulajdonlásra vonatkozó korlátozások nincsenek összhangban a tényleges
érdekkonfliktusokkal, tehát magyarul, ha nem is mondja ki, az olvasható ki a beszámolóból,
hogy nem indokoltak ezek a korlátozások. A gyógyszertárakban forgalmazható termékek
körének szűkítésével kapcsolatban a Versenyhivatal rögzítette, hogy az intézkedés
indokolatlanul növeli a gyógyszer-kiskereskedelem költségeit, rontja az ellátást, különösen az
alacsonyabb népességű vidéki területeken. Szeretnék visszautalni a Gazdasági Versenyhivatal
2008-as jelentésére, amiben még az szerepelt, hogy a gyógyszer-kereskedelem területén
élénkült a verseny, javult a betegek hozzáférése a gyógyszertári szolgáltatásokhoz, és javult a
gyógyszertári szolgáltatások kínálata is. Így tehát úgy néz ki, hogy maga a jelentés is
megállapít egyfajta visszalépést.

A másik ilyen elég lényeges, a piaci verseny szélesedését korlátozó témakör. Ami
különös, az a Gazdasági Versenyhivatal állásfoglalása: a 287. bekezdésben a GVH üdvözli az
ármoratórium bevezetését a villamosenergia- és a földgázágazatban. Mi úgy látjuk, hogy ez
európai tendenciákkal ellentmondó, tehát az Európai Unió területén a piaci verseny szélesítése
által értek el árcsökkentést, mintha a hazai szabályozás ezzel szembe igyekezne menni.
Kérdés, hogy milyen eredménnyel járhat ez, illetve a Gazdasági Versenyhivatal milyen
kifutást lát a verseny szabadsága szempontjából.

Megjegyzendő a hatástanulmányok hiánya a pénzügyi szolgáltatások szabályozását
érintő jogalkotásban. A Gazdasági Versenyhivatal számára mennyire vált ismertté - különösen
a pénzforgalmi szolgáltatások, lakástakarék-pénztárak szabályozásával kapcsolatban - a
tervezett intézkedések társadalmi és költségvetési hatása? Volt-e alkalmuk vizsgálni ezeket a
jelenségeket? Szükségesnek látjuk a kormány figyelmét is felhívni ezen következményekre,
illetve arra, hogy nem hagyható ki a Gazdasági Versenyhivatal a véleményezésből.

A fogyasztóvédelmi szabályozással kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal
beszámolója elismeri a korábbi erőfeszítéseket, de rögzíti, hogy érdemi előrelépésre, átfogó,
az alapfilozófiát és az egésznek a működési rendszerét is érintő, megújuló szabályozásra lenne
szükség; ilyen előrelépés nem történt.

Szeretném megjegyezni, hogy nagyon fontos, hogy ilyen sok bejelentést kezel a
Gazdasági Versenyhivatal, de legalább ilyen fontosak a tematikus vizsgálatok, amikor
bejelentések egy bizonyos körét csokorba fogva vagy esetleg a Gazdasági Versenyhivatal
munkatársainak a saját tapasztalatai alapján - tehát akár bejelentés nélkül is - vizsgálatok
indulnak, és ennek keretében megelőző lépések történnek. Különösen fontos ez, amit elnök úr
is mondott a bevezetőjében, hogy a megtévesztő reklámok súlyos károkat okozhatnak, és nem
csak anyagi értelemben, hanem azon túlmenő egészségkárosodás vagy egyéb problémák
tekintetében is.

Mindezeket összefoglalva úgy gondoljuk, hogy a piacgazdaság működésében a
Gazdasági Versenyhivatal alapvető fontosságú szerepet tölt be, és azt szeretnénk, hogyha a
kormányzattól független Gazdasági Versenyhivatal lehetőséget kapna - és ebben a
kormánynak is szerepe van -, hogy véleményezésre időben megkapja a gazdaságot érintő

törvényeket, és azokat az európai szinten a GVH által is elfogadott célkitűzéseket a
munkájában maradéktalanul érvényesíteni tudja. Ellentmondásosnak érezzük a beszámolót,
tehát úgy érezzük, hogy van egy pozitív megközelítés, ugyanakkor az elmúlt évi folyamatok
lényegét tekintve nem minden esetben fogalmazza meg azokat a kritikákat, amelyeknek
negatív következménye lehet. Tehát a munkát elismerve és kérve a kormányt, hogy hozza
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jobb helyzetbe a törvény-előkészítésnél a Gazdasági Versenyhivatalt, egy támogató
tartózkodással tudjuk értékelni a beszámolót.

Köszönöm.

(Az elnöklést Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, Volner János alelnök úr következik.
Parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is tisztelettel szeretném
köszönteni Juhász elnök urat a mai napon nálunk. Elnök úr, én azt javasolnám, hogy a
beszámoló struktúráját célszerű lenne visszatéríteni az egy évvel korábbi irányba. Úgy érzem,
azok a változások, amelyeket tettek benne, nem szolgálták számunkra a beszámolóban az
áttekinthetőséget, egyes dolgokra részletesebben is kíváncsiak lettünk volna, ezekre majd
természetesen ki is fogok itt néhány szóban térni.

A képviselőtársammal egyetértve én is szorgalmaznám azt, hogy minél több
jogszabály véleményezésében vegyen részt a Versenyhivatal, és ezeket a véleményeket a
közvélemény számára tegye megismerhetővé. Ugyanis többünkben is fölmerültek olyan
aggályok, hogy a kormányzat egyes lépései káros módon hatnak a versenyre, ennek aztán
lehetnek pozitív és negatív üzenetei természetesen egyaránt, hiszen a verseny nem feltétlenül
üdvözítő dolog. Ezzel kapcsolatban szerettük volna megismerni a GVH véleményét, ez sajnos
ilyen módon elmaradt.

Örülök annak, hogy jelentős többletforrásokhoz jutott a GVH, úgy gondolom, hogy
erre szükség is volt. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy láthatjuk, mekkora
költségvetési kiadással és bevétellel gazdálkodik a hivatal, láthatjuk, hogy abszolút pozitív az
egyenlege, tehát azon kevés állami szervezetek közé tartozik, amelyeknél láthatóan megtérül a
ráfordított kiadás, ráadásul igencsak busásan.

Tennék egy javaslatot, elnök úr. Többször is fölmerült már, hogy a közbeszerzések
környékén - ez olyan évi 1600 milliárd forint körüli piacot jelent Magyarországon - fordulnak
elő különböző versenykorlátozó megállapodások, kartellezések. Ezeknél azt javaslom, hogy
olyan irányban lenne érdemes elvinni a hivatal munkáját - és egyre inkább fokozni ezt a
törekvést -, mint amit például a NAV is alkalmaz most már tartósan, hogy kockázatkezelést
végez egyes csoportoknál, egyes ügyeknél. Itt láthatóan nagy költséghatékonysággal, jól
strukturáltan föl lehet venni a különböző versenykorlátozásokkal a harcot. Láttam, hogy
elindult errefelé a hivatal, csak ennek még - úgy gondolom - elégtelenek az eredményei.
Fontos látni azt, hogy ezen a területen történik leginkább a bírságok kiszabása, itt a
9,6 milliárd forintos kartellbírság bevételből a vasútépítő kartellé volt - ha jól emlékszem -
messze a legnagyobb, kisebb mértékű volt a malomkartellé, de az a lényeg, úgy gondolom,
hogy ezen a területen bőven lehetne mit javítani.

Amit érdekesnek találok, hogy ezeknek az engedékenységi kérelmeknek a száma nem
változott. Ezek azok az ügyek, amikor valaki szeretne mentesülni a büntetőjogi
következmények alól azért, mert egy versenykorlátozó megállapodást kötött, amit jellemzően
közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban követnek el. Ezeknél az eseteknél arra volnék
kíváncsi, hogy mi elnök úr véleménye, hogyan lehetne a versenytörvény és a Ptk. összhangját,
ezt a szabályozási összhangot megteremteni, akár egy ilyen különvélemény vagy bármilyen
tájékoztató formájában nagyon szívesen olvasnám ezzel kapcsolatban elnök úr gondolatait.
Úgy látom, hogy ezen a téren határozottan előre kellene lépni, és egyet is értek azzal, hogy
jogszabályváltozásra volna szükség.

Az informátori díj intézményénél azt látjuk - kicsit nagyobb reményekkel voltunk
talán mindannyian a bevezetését illetően -, hogy nem nagyon mozdultunk el érdemben. A
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kérdésem csak, elnök úr, hogy most egyelőre egy meglehetősen pontos információval kell
szolgálnia annak, aki fölveti ezeknek a versenykorlátozó magatartási formáknak a jeleit, ezzel
kapcsolatban konkrét információkkal kell szolgálnia. Nem lehet-e esetleg azzal élénkíteni az
ezen a területen folyó munkát, hogy egy ilyen közbenső lépcsőt alkalmazunk? Ez azt jelenti,
hogy nem kell egészen pontos, tárgyi bizonyítékokkal, elektronikus levelezéssel szolgálnia az
informátornak, hiszen nagyon sokszor olyan beosztásban van, hogy ezt egész egyszerűen nem
teheti meg, viszont a versenykorlátozó magatartásnak a cég dolgozójaként maga is
szemtanúja, hiszen őrájuk vonatkozik ez elsősorban, a belső emberekre, és erre vonatkozóan a
hatóság felé jelzést ad. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy nem az 1 százalékos díj illeti meg, hanem
egy valamivel alacsonyabb összeg, de azt gondolom, hogy ez már önmagában is ösztönző

lehet arra, hogy különösen ezekben a közbeszerzési eljárásokban hatékonyan tudják segíteni
ezek az emberek a hivatal munkáját, főleg ezeknél a bizonyos kőkemény kartellügyeknél.

Elnök úr a sérülékeny fogyasztókat említette kiemelten. Kifejezetten örülünk annak,
hogy fölismerte a GVH, hogy ezeknek a száma fokozódni fog, ez a helyzet gyakorlatilag
folyamatosan romlik. Most látjuk azt, hogy a központi hitelinformációs rendszer adatai szerint
124 ezerrel többen vannak azok, akik a pénzintézetek felé a minimálbér kétszeresét
meghaladó tartozásaikat 90 napon túl nem tudják kifizetni. Ez a tendencia gyakorlatilag
folyamatosan romlik, hónapról hónapra rosszabb lesz a helyzet, egyre inkább oda kell ezen a
területen figyelni, és most ezúton is bíztatom arra a GVH elnökét, hogy legyen kedves majd a
szervezetet ilyen irányba terelni, ezt egy különösen fontos területnek tartjuk.

Amit el szeretnék mondani, hogy itt a társhatóságokkal történő együttműködés
kapcsán - itt elnök úr elsősorban a PSZÁF-ot és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot
említette mint kézenfekvő együttműködő partnereket - föl szeretném hívni elnök úr figyelmét
arra is, hogy úgy gondoljuk, azok a bizonyos hatósági áras rendelkezések, amelyeket
elfogadott a kormányzat, nagyon sokszor a finomhangolás hiánya miatt nem funkcionálnak
megfelelően. Ugyanis egy jelentős profitszintet sikerült a jogalkotó fideszes parlamenti
többségnek bebetonozni akkor, amikor meghozta ezeket a hatósági árakról szóló
rendelkezéseket, és gyakorlatilag semmi egyéb nem történt, mint amikor lefelé mozdult a
nemzetközi földgázpiac árszintje, azt láthattuk, hogy Magyarországon be voltak fagyasztva az
árak. Ezt óriási hibának tartom. Szintén az energetika területén megtettük még a
földgázellátásról és az elektromos ellátásról szóló törvény parlamenti vitájában a
javaslatunkat a Jobbik nevében, amikor azt javasoltuk, hogy legyenek ezek az adatok a
fogyasztók számára online felületen összehasonlíthatók olyan módon, hogy az
energiavételezés helyét, az energia mennyiségét, az egyéb fogyasztói szokásokat feltüntetve, a
különböző szolgáltatók árai legyenek összehasonlíthatók. Ez lehetőség szerint a
számlalevélen is legyen feltüntetve, bíztassuk az embereket arra, hogy tudatos fogyasztó
módjára éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Ez valamiért egyelőre még nem valósult meg, némi
többlettintát igényelne talán a nyomtatóból, amikor kijönnek a számlalevelek. Úgy gondolom,
ez olyan lépés lenne, amit joggal várunk el az ezen a területen működő, kompetenciával bíró
hatóságoktól, hogy itt érdemi lépéseket hozzanak. Ezzel kapcsolatban ki szeretném kérni
elnök úr véleményét.

Amit nagyon fontosnak tartunk, és többször is szorgalmaztunk, mivel bizonyos
területeken oligopol gazdasági környezetben működnek különböző nagyvállalatok, ezek
elsősorban a közművállalatok, különböző energetikai cégek, és úgy látjuk, hogy ezeken a
területeken azért, mert meglehetősen zárt piac Magyarország, nem történt meg a kormányzat
részéről az a törekvés, hogy nemzetközi összehasonlító adatok birtokában szabályozza a
piacot, és szabja meg a hatósági árakat. Ezt azért tartom hibának, mert nem egyszer azt látjuk,
hogy olyan indokolatlanul magas működési és tőkeköltségek kerülnek elszámolásra, amelyek
bebetonozzák - hatósági árak ide vagy oda - ezeknek a cégeknek a profitját. Erről majd
néhány szóban szeretném elnök úr véleményét kérni.
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Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak és elnök úrnak is a türelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Baja
Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egyik oldalról szeretném
rögzíteni azt, hogy az egyik üdítő olyan hatóság, amely hatóságként működik, egyébként mi
már annak idején, a bizottsági meghallgatás során is egyfajta bizalmat szavaztunk a
hivatalnak. Fönntartva az összes észrevételt, amit Józsa alelnök úr elmondott, fontosnak
tartom megjegyezni azt, hogy valóban hivatalként működik a hivatal. Ez ma már pozitív
érték, nem önmagában való, és ebben a tekintetben szeretném is jelezni, hogy minden ilyen
típusú államigazgatási intézmény, amely ezt az utat járja, a jelenlegi szocialista párti
frakciótól pozitív támogatást kap azért, mert szakmai alapú a működés. Ilyen értelemben tehát
ezt fontosnak tartottam értékelésként elmondani.

A kérdésem pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra és a vele való
együttműködésre kérdezne rá. Szintén nem hangzott el, a jogszabályok ezen a területen
bizonyos értelemben persze pontosak, de kíváncsi lennék rá, hogy egyáltalán van-e bármilyen
együttműködés, az infokom-terület egésze nagyon jelentősen befolyásolja a hivatal és az
állampolgárok működését egyaránt. Van-e bármilyen együttműködés, kinek a felelőssége,
voltak-e erre vonatkozóan egyeztetések? Nem annyira a média, mint kifejezetten az infokom-
terület érdekel engem ebből a területből.

Köszönöm.

ELNÖK: Úgy látom, hogy további kérdés, észrevétel nincs. Ha jól tudom, elnök úrnak
is sietnie kell a költségvetési bizottság ülésére, úgyhogy, ha az észrevételekre válaszolni óhajt,
akkor megadom a szót. Parancsoljon!

Válaszadás

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen.
Többször is elhangzott már, hogy magasabb összegű működési költséghez jut a hivatal az
elkövetkezendő évben. Azért ezt annyiban szeretném pontosítani, hogy ez így, ebben a
formában nem igaz. Ugyanis a Tpvt. 43/A. §-a alapján a korábbiakban is volt a hivatalnak egy
olyan kerete, amelyből például a versenykultúrával kapcsolatos és a nemzetközi
tevékenységét folytatta. Tehát, ha megnézzük az elmúlt évi végső mutatókat, akkor
2,4 milliárd forint volt a 2010. évi működési költségünk, amelynek egy része a költségvetési
törvény által meghatározott forrásból származik, a másik pedig a Tpvt. 43/A. §-a alapján.
Most annyi történt, hogy a jelenlegi szabályozás a 43/A. §-t megszüntetné. Kérdés, hogy ez
technikailag bizonyos vonatkozások miatt működik-e vagy sem, de igazából ez még egy kicsit
kevesebb is, mint a tavalyi, de nagyságrendileg ugyanaz. Tehát ez lenne az első pontosításom,
mert mindenki első ránézésére azt nézi, hogy az elmúlt évben 1,4 milliárd forintról volt szó,
most pedig 2,3 milliárdról.

Kezdjük az ágazatok bemutatásával kapcsolatos észrevétellel. Megfontoljuk,
köszönöm szépen. Igazából elég sok versenyhivatal beszámolóját tekintettem át most a
közelmúltban, elég sok hivataltól kaptuk meg, úgy tapasztaltam, hogy az elmúlt években
valóban volt egy ilyen bemutató része a beszámolónak. Megfontoljuk, hogy visszaállítsuk-e
vagy sem. A másik oldalról viszont sok ismétlés volt benne, ennek ellenére a javaslatot
megfontoljuk, és ha újabb átgondolás alapján úgy véljük, természetesen erre visszatérünk,
különösen akkor, hogyha erre van igény.

Engedjék meg, hogy egy nagyon rövid elméleti gondolatot megfogalmazzak a verseny
szabadságának érvényesülésével és a versenypártolással kapcsolatos területre vonatkozóan.
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Az első időszakban, még Vissi Ferenc idején felmerült a kérdés, hogy van egy hivatal,
amelynek van egy jogalkalmazói tevékenysége és van egy versenypártoló tevékenysége, ez a
kettő azért nem igazán illik össze. Gondoljunk csak bele, hogy ha egy jogalkalmazó mondja
meg, hogy milyenek legyenek a jogszabályok, akkor már az a hatalmi ágak elválasztásának
elvébe ütközik. Ezért az első időszakban például jóval kevésbé volt ez a fajta versenypártoló
tevékenység, és ennek lehetnek ilyen jogelméleti kérdései. Hiszen ha én mint jogalkalmazó
meg fogom mondani, hogy milyen jogszabályt alkosson a jogalkotó, akkor lehet, hogy egy
bizonyos ponton túllépek. Mindemellett a törvény természetesen ezt a feladatunkká teszi,
természetesen ennek eleget is teszünk, és nyilván ahhoz, hogy egységes legyen, akár az
európai jogrendszerrel is harmonizáljon a mi versenyjogi szabályozásunk, ez indokolt
megközelítés lehet.

De azért, ha belegondolunk, ha a másik oldalon a bíróságok mondanák meg, hogy
milyenek legyenek a törvények - és itt most nem arról beszélek, hogy egy Ptk.-kodifikációnál
ne kérdeznék meg a bíróságot vagy az ügyészséget -, akkor már a jogalkalmazó egyfajta
jogalkotó funkciót is átvenne. De ez egy elméleti rész. Az tény, hogy kevesebb
törvénytervezetet, jogszabálytervezetet kaptunk észrevételezésre, aztán az észrevételeinket a
jogalkotó vagy figyelembe veszi, vagy nem. Egyébként ez nem csak az elmúlt évre volt
jellemző, hanem a korábbi évekre is visszamenőleg, és konkrétan említette Volner képviselő

úr is a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdést is. Itt is voltak észrevételeink, és úgy lett, ahogy
lett. Magam is a legmesszebbmenőkig egyetértek azzal, hogy a közbeszerzések területén
lenne mit tenni, de hozzáteszem, hogy a jelenlegi közbeszerzési szabályozás mellett nem
érdeke ez az ajánlatkérőnek.

Innentől kezdve nehéz bármit is tennünk. Van egy adott jogszabály, elmondjuk a
véleményünket, és én nagyon szeretném, és megragadom ezt az alkalmat is, hogy ebben
valamilyen formában előrelépjünk, hogy egyfajta disszonanciát, amely pontosan a kartellek és
a közbeszerzések, illetve a versenyjogi korlátozások közepette jelentkezik, a büntetőjogi
vonatkozásokat illetően is ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk föllépni, ebben valóban
szükséges lenne egy egy irányba mutató, egységes jogalkotás, jogszabály. Ma például, ha
valaki odajön hozzánk, és hogy úgy mondjam, őszinte, beismerő feltáró vallomást tesz, azaz
engedékenységgel él, akkor mi megveregetjük a vállát, és azt mondjuk, hogy köszönjük
szépen, és mentesül a versenyjogi következmények alól. Igen ám, de egyáltalán nem biztos,
hogy büntetőjogilag ugyanígy mentesül. Tárgyaltam erről egy személyes megbeszélésen a
legfőbb ügyész helyettesével is, és azt hiszem, hogy ha az a cél, hogy ezeket a kartelleket és a
visszaéléseket földerítsük, fölszámoljuk, akkor a jogi szabályozásnak egy irányba kell
mutatnia. Azt hiszem, ebben nyitott kapukat döngetünk mindannyian.

Szóba került a lakás-takarékpénztári vizsgálat. Valóban volt az elmúlt évben, nagyon
hasznosnak tartom ezt a vizsgálatot. Ha már itt szóba került, az idén elkészült, lezárult,
elküldtük az érintetteknek, a Nemzeti Banknak, az érintett minisztériumnak, a PSZÁF-nak, és
valóban voltak olyan tapasztalataink és olyan meglátásaink, miszerint ez részben
diszfunkcionálisan működik a jelenlegi formában. Ebben egyetértünk, tehát ugyanazt
mondjuk mind a ketten.

Elhangzott az is, hogy a bejelentések bizonyos körét összefogva kellene kezelnünk.
Úgy gondolom, ez most is így van, hiszen ha a fogyasztóvédelmi bizottságban ülnénk most,
és azt mondanám, hogy - témaköröket mondok - ingatlandepós ügyek, a fogyasztói
csoportokkal kapcsolatos ügyek, egészségre ható termékekkel kapcsolatos ügyek, magyar
termék ügyek, tehát mi igyekszünk azért ebbe az irányba elmenni, és ebben gondolkodni. Úgy
gondolom, ebben körülbelül egy módon jár az agyunk, és szerintem ez jelenleg is így van, de
természetesen ezt újólag áttekintjük, hogy további részletezésre van-e lehetőség. Ugyanígy
figyeltük a pénzügyi szektort is, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos kérdéskört
is, tehát erre vannak külön szempontok, ezt mi ekként kezeljük.
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A közbeszerzésekkel, illetve az engedékenységgel kapcsolatban már szóltam az előbb.
Az informátori díjjal kapcsolatban röviden: azt hiszem, kicsit talán egyetértek azzal, hogy
nagy elvárások fogalmazódtak meg ezzel az intézménnyel kapcsolatban. Látni kell azonban
azt, hogy 2010. áprilisi intézményről van szó. Most 2011 őszét írjuk, kétségtelen, hogy jóval
nagyobb számban jelentek meg azóta nálunk jelzések, de a jogszabály jelenleg csak a
nélkülözhetetlen információk esetében teszi lehetővé az informátori díj kifizetését, illetve ha
ilyen nélkülözhetetlen információhoz jutunk, egyfajta alapos gyanú alapján elrendelt rajtaütés
során.

Tehát azt gondolom, hogy egyrészt viszonylag rövid az idő, ezek a kartellügyek azért
nem egy év alatt szoktak lezárulni, tehát legyünk egy kicsit talán türelmesek. De másrészről
valóban érdemes végiggondolni ezt is, hogy mennyire működik hatékonyan. Amellett nem
foglalnék állást, hogy amíg valamiféle tapasztalatunk nincs, belenyúljunk a jogszabályba, az
nem biztos, hogy szerencsés lenne.

Az ármegállapítással kapcsolatban: 2008 óta nincs a piaci szereplőknek előzetes
árbejelentési kötelezettsége a hivatal felé, tehát a hivatalnak ez az úgymond ármegállapító
vagy árdefiniáló jogköre megszűnt. Mi árakat alapvetően akkor vizsgálunk, hogyha emellett a
versenytörvényben többlettényállás jelenik meg, például, hogy a piaci szereplők egyeztetik és
összehangolják az áraikat, vagy egy erőfölényes helyzetben lévő piacon valaki túlzó vagy
kiszorító árat alkalmaz. Ilyen relációban természetesen van ármegállapítási feladatunk, de az a
fajta jogszabályi rendelkezés, ami 2008-ban még volt, ez az előzetes árbejelentés megszűnt.
Ezzel kapcsolatban nekünk igazából jogalkalmazóként nyilván egy adott jogszabály esetén
végre kell hajtanunk, tehát megszűnik a piaci szituáció, ha egy jogszabály rendezi egy adott
magatartás módját, nekünk ekkor már csak a versenypártolás van valóban, ahogy Józsa
képviselő úr is említette. Ezt vagy figyelembe veszi a jogalkotó, vagy sem.

Az együttműködési megállapodásokat illetően az energiahivatallal is van, a PSZÁF-fal
és az NFH-val és az NMHH-val is kidolgoztunk egy együttműködési megállapodást, az idei
évre datálhatjuk ezeknek az aláírását. Korábban is voltak, csak ezeket áttekintettük.

Teljesen egyetértek azzal, hogy egyfajta összehasonlító honlapot vagy adatbázist
kellene létrehozni. Azt hiszem, a jelenlegi szűkös anyagi helyzet mellett célszerű megkeresni
azokat a pontokat, ahol azt mondja a PSZÁF, hogy na, ez engem is érdekel, vagy azt mondja
az NMHH, hogy ez engem is érdekel, és akkor mindannyian tegyünk mögé egy kis pénzt, és
akkor könnyebben, talán hatékonyabban tudjuk megfogalmazni azokat az elképzeléseket. Az
energiahivatal felé is ugyanez az elképzelésünk, és dolgozunk azon, hogy ilyen összehasonlító
honlapok készüljenek. Erre alakult egy munkacsoport a hivatalban, amely ezzel foglalkozik,
és nekünk is ez a célunk, mint az előbb említettem.

A NMHH-val való együttműködést illetően a szerződés mellett annak konkrét tartalma
és konkrét példája most a 4. csatorna licitjével kapcsolatos szerepünk, ahol meghívtak minket.
Tehát mi ugyanúgy ott ülünk abban a bizottságban, ugyanúgy véleményezzük, hogy az
versenyjogi szempontból mennyire megfelelő vagy mennyire nem.

Nagyon röviden, lehet, hogy nem tértem ki minden egyes szempontra részletesen, de
azt hiszem, általánosságban talán érintettem a kérdéseket, amelyek itt elhangzottak.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Két dologban van döntés előttünk, egyik oldalról
döntenünk kell az általános vitára való alkalmasságról a beszámoló kapcsán, a másik oldalról
pedig be kell nyújtania a bizottságnak egy önálló indítványt a beszámoló elfogadásával
kapcsolatban, ezekről fogok most szavaztatni.

Elsőként tehát a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Aki
általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen
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szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság
4 tartózkodás mellett a beszámolót általános vitára alkalmasnak találta.

Fogunk előadókat jelölni a végén, csak előbb döntsünk az önálló indítvány
benyújtásáról. Tehát aki az önálló indítvány benyújtását támogatja, szintén kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) A bizottság 5 tartózkodás mellett támogatta az önálló indítvány benyújtását.

Többségi előadónak Koszorús László alelnök urat javasolom. Ki lesz a kisebbségi
előadó? (Jelzésre.) Józsa István alelnök úr, és úgy látom, nincs igény megosztott kisebbségi
előadóra, akkor őt jelöljük a kisebbségi álláspont előadójának.

Köszönöm szépen elnök úrnak a jelenlétet, és ezt a napirendi pontot lezárom.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/3516.
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/3516. számú törvényjavaslat, Ertsey Katalin
képviselő asszony indítványa. Ha jól tudom, itt a kormányt Vályi-Nagy Vilmos helyettes
államtitkár úr képviseli. Kérem, foglaljon helyet, képviselő asszony, és értelemszerűen mint
előterjesztőt, először képviselő asszonyt illeti a szó. Parancsoljon!

Ertsey Katalin (LMP) előterjesztő szóbeli kiegészítése

ERTSEY KATALIN (LMP) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm
a bizottságot, és remélem, nem sokáig fogom az idejüket igénybe venni. A benyújtott javaslat
egy nagyon egyszerű, és tulajdonképpen valamilyen formában már a szolgáltatók körében
megvalósuló vagy létező megoldást javasol.

A fogyasztók tájékoztatása, mint önök is tudják, nagyon nehéz ügy, különösen, ha
olyanfajta komplex árukról van szó, mint akár a pénzügyi termékek vagy a
mobilszolgáltatások. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítását javasoljuk abban
a tekintetben, hogy lehessen lehetőséget kapni a fogyasztónak arra, hogy amikor már
fogyasztja, már használja az adott szolgáltatást, menet közben sokszor beleragad az ember
egy-egy díjcsomagba, nem tudja, hogy tulajdonképpen ez neki előnyös-e vagy sem, és
egyfajta fáradság vagy tehetetlenség miatt akár többet is fizethet, mint kellene neki. Amikor új
szolgáltatóhoz megyünk, akkor azért megkérdezik a telefonálási és egyéb szokásainkat, tehát
arra valamelyest javasolnak a szolgáltatók díjcsomagot, de hogyha ebben a díjcsomagban
benne vagyunk elég hosszú ideig, akkor nincs arra eszközünk, hogy arra kérjük a szolgáltatót,
hogy ajánljon nekünk ennél jobbat, méghozzá nincsen kötelező jellegű ilyenfajta ajánlás.

A javaslat lényege tehát az, hogy amikor egy fogyasztó arra kéri a szolgáltatóját, hogy
az előző, összesen hat, tehát a lezárt és az előző öt időszakra vonatkozóan vizsgálja meg az ő

fogyasztását, hogy milyen módon használta az adott szolgáltatást, és javaslatot tegyen neki
arra, hogy mi lett volna neki a megfelelő díjcsomag. Azt hiszem, el tudják képzelni a dolog
lényegét, én nem is ragoznám sokáig. A lényege az, hogy ha önmaguktól a szolgáltatók ezt
nem teszik meg, sőt sokszor látjuk azt, hogy nekik érdekük, hogy beleragadjon a szolgáltatás
igénybevevője egy előző, kevésbé kedvező csomagba, kötelezzük törvénnyel őket arra, hogy
időről időre az igénybevevő, az ügyfél kérésére vizsgálják meg az ő fogyasztási szokásait, és
ehhez igazíthasson egy újabb díjcsomagot.

Ennyi a javaslat lényege és az indoklás. Kérem, hogy a tárgysorozatba-vételt
támogassák. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem helyettes államtitkár urat, hogy ha lehet,
akkor a kormány vagy a tárca álláspontjáról tájékoztasson minket.
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A kormány álláspontjának ismertetése

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy az NMHH-nál lassan 6 éve
működő Tantusz-rendszer teljes körű információs lehetőséget biztosít valamennyi fogyasztó
számára azzal kapcsolatban, hogy akár szolgáltatás, akár terület vonatkozásában teljes körű

információt kapjon arról az általa igénybe vett szolgáltatásról, amit képviselő asszony
javaslata is tartalmaz. Tehát maga az eszköz most is rendelkezésre áll, amin keresztül ezeket
az információkat teljes körűen be lehet gyűjteni. Ezenkívül az Eht. lehetővé teszi azt is, hogy
a média- és hírközlési biztos intézményén keresztül bárki olyan megkeresést nyújtson be,
amelyen keresztül akár kötelező erővel lehet ilyen típusú adatokat kérni a szolgáltatóktól,
vagy konkrét esetekben ilyen információk adására, nyújtására kötelezni a szolgáltatót. Ami
egyébként lehetőségként jelenleg is nyitva áll a fogyasztók előtt, éppen ezért nem javasoljuk,
nem támogatjuk képviselő asszony indítványát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy hozzászólás? (Jelzésre.) Baja
képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások

DR. BAJA FERENC (MSZP): Figyelemmel a helyettes államtitkár úr
mondanivalójára, én mégis megfontolandónak tartom, hogy a bizottság támogassa ezt a
javaslatot. Elsősorban azért, mert fogyasztóvédelmi ereje van, az állampolgárok oldalán áll, és
az állampolgárok elektronikus hírközlési fogyasztásához kötődően garanciális elemekre
kényszeríti a szolgáltatót. Amit helyettes államtitkár úr elmondott, azok létező szolgáltatások,
de állampolgári kezdeményezésre indulnak. Nyilván igénybe lehet őket venni, fontosak, jól is
működnek, de kevesen keresik őket. A szolgáltatási rutinok mind a pénzügyi szektorban,
mind a hírközlési szektorban olyanok, hogy általában az állampolgárok hajlamosak a
szolgáltató jóindulatában bízni. Kevesen tudják azonban azt, hogy a szolgáltatók nem
jóindulatú szolgáltatók, ilyen értelemben például a törzsfizetős szolgáltatásokat nem
kötelezően ajánlják föl, sőt bizonyos szolgáltatások esetében pont az a helyzet, hogy a
jóhiszemű fogyasztók igenis benne maradnak – mint törzsvásárlók – az egyébként rossz
szolgáltatási csomagokban, hiszen ez a szolgáltató alapvető érdeke.

Van néhány olyan elem, amire nem szeretnék kitérni, amit megítélésem szerint
indokolt módosítani, hogy még precízebb legyen a jogszabály, de ez a parlamenti vitában
lehetséges, ezért a magunk részéről ezt a módosítást támogatni szándékozunk, és a
képviselőtársaknak is a figyelmébe ajánlom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy bármelyikük, akár az előterjesztő, akár helyettes
államtitkár úr kívánnak-e reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre.) Képviselő asszony,
parancsoljon!

Reflexiók

ERTSEY KATALIN (LMP) előterjesztőként: Csak röviden, köszönöm szépen. Igen,
valóban erről van szó. Tehát emlékeztetném a bizottság tagjait arra, hogy nem tartanánk ma itt
mondjuk a pénzügyi fogyasztóvédelem területén, hogyha köteleztük volna a szolgáltatót egy
ilyen típusú fogyasztóvédelmi intézkedésre a pénzügyi termékek területén. Tehát jóval kisebb,
jóval kevesebb veszéllyel járó, de a fogyasztónak nagyon komoly károkat okozó eljárásokat
lehet megszüntetni, illetve kivédeni akkor, hogyha nem bízzuk a fogyasztóra, aki – mint
tudjuk – Magyarországon kevéssé tájékozott, még kevésbé proaktív. Tehát, még ha meg is
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tudja, hogy hova kellene fordulnia – ezt a Tantuszt magam is a fogyasztóvédelmi bizottság
tagjaként tudtam meg az elmúlt másfél évben, tehát nem tartom magam teljesen tájékozatlan
fogyasztónak, de még ha ismeri is ezeket a lehetőségeket –, mire eljut oda, hogy proaktívan
kezdeményezze, és saját maga kiszámolja, hogy mivel járna jól, ez azért nem egy reális
lehetőség. Éppen ezért a javaslat pontosan arról szól, hogy kötelezzük a szolgáltatót erre, ne
várjuk – hiszen hiába várjuk – azt, hogy a fogyasztó majd maga tájékozódik, képes az ott
viszonylag bonyolultan meglévő rendszerekben elmélyülni, és a maga javára kiszámítgatni,
hogy neki mi lenne a jó.

Azt gondolom, nem ez a fogyasztó dolga, ez a szolgáltató dolga. Úgyhogy köszönöm
szépen a támogató felszólalást, és ilyen értelemben kérem önöket a támogatásra.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Mégiscsak reagálnék az elhangzottakra. Ne felejtsük el, hogy amennyiben köteleznénk a
szolgáltatókat arra, hogy kötelező jelleggel, mindig mindenkit átléptessenek az új,
kedvezményesebb díjcsomagjukra, ezzel magukat az új típusú szolgáltatásokat zárnánk ki,
tehát ez erőteljesen korlátozná a piaci versenyt. Részben logikusnak tűnik az előbb elhangzott
felvetés, ugyanakkor véleményünk szerint ez jelentős mértékben akadályozná a piaci
versenyt, nem nagyon állnának elő ilyen típusú csomagokkal a szolgáltatók.

Köszönöm. (Ertsey Katalin halkan szól Vályi-Nagy Vilmoshoz.)

ELNÖK: Nem tartom szerencsésnek, ha kölcsönös párbeszédet folytatnak, itt most a
reakció lehetősége volt meg mind a kormány, mind az előterjesztő számára, úgyhogy itt most
a vitát lezárnám, és a szavazás következik.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy a képviselőtársaim közül a vonatkozó javaslat tárgysorozatba-vételét
ki támogatja. (Szavazás.) 7 igen szavazat, tehát a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-
vételt.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontot lezárom.
A következő napirendi pontunk az egyebek lenne, de tekintettel arra, hogy részemről

nincs ilyen, ha a bizottság tagjai részéről sincs (Nincs jelzés.), akkor a bizottsági ülést
berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


