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Napirend: 
 

1. Az Országgyűlés Hivatala 2012. évi költségvetése tervezetének véleményezése a 

Házszabály 135. § (2) bekezdése szerint 

2. A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény 

alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 

érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés (J/3817), valamint a 

jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/4306. szám – a 

gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa – általános vita) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A mai napra két napirendi pontot 
javasoltam a meghívóban. Megkérdezem, hogy a bizottságnak megfelel-e ez a napirend, amit 
javasoltam, vagy van-e valami észrevétel esetleg. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
megkérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság a napirendet. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 
egyhangúlag elfogadta. 

Az Országgyűlés Hivatal 2012. évi költségvetése tervezetének véleményezése 

Az első napirendi pontunk az Országgyűlés Hivatalának költségvetési tervezete, 
amelyet véleményezni kell a Házszabálynak megfelelően. Engedjék meg, hogy annyit 
elöljáróban elmondjak, hogy az alaptörvény, amely még nincs hatályban, azt mondja, hogy 
átlátható módon és ésszerű részletezettséggel kell elkészíteni az állam költségvetését. Ennek 
szellemében kooperáltam főigazgató úrral, akit tisztelettel köszöntök körünkben, és kérem, 
hogy foglaljon helyet. Ennek a kooperációnak a jegyében született egy részletesebb 
információkat tartalmazó tervezet, amit itt mindenki megismerhetett. Nem tudom, hogy a még 
nem létező pénzügyi törvény majd miként fogja szabályozni a költségvetés tervezésének 
kérdéseit. Addig is ilyen háztáji kooperációban készült el a tájékoztató, de mindenképpen 
örülök neki, hogy a főigazgató úr és a bizottság ezen a téren is nagyon korrekt módon 
működik együtt. Ezek előrebocsátásával kérdezem Bakos Emil főigazgató urat, hogy kíván-e 
az írásbeli feljegyzéséhez további információkat mondani. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BAKOS EMIL, az Országgyűlés Hivatal gazdasági főigazgatója: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Néhány mondatot fűznék hozzá. Azt szeretném először is elmondani, hogy a 
költségvetésünk elkészítésénél maximális figyelemmel voltunk a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiadott köriratban foglaltakra, és gyakorlatilag érvényesítettük mindazokat 
a szempontokat, amelyeket általában a költségvetési szervekre előírt. Így tudomásul vettük, 
hogy az ez évi költségvetési előirányzat csökkentése, zárolása, amelyről az Országgyűlés 
majd novemberben kell dönteni, mi lesz a végső sorsa, ez a jövő évi költségvetésben nem 
szerepel. 

A legnagyobb kétséget egyébként költségvetésünk kapcsán és annak számszaki része 
kapcsán az jelenti, hogy november 30-ig várhatóan elfogadásra kerül a képviselők jogállásáról 
és juttatásairól szóló törvény, és a szükséges módosításokat majd nyilvánvalóan át kell a 
törvényen vezetni. Erre vonatkozóan kollégáimmal fölkészülünk arra, hogy megfelelő 
számításokkal rendelkezzünk, amikor megismertük a törvény tervezetét. Egyébként a 
kiadásokban a tárgyévi előirányzatokat vettük figyelembe, és alapvetően a már bejelentett 
áfaemelés többletkiadásokat fog számunkra és a frakciók számára is jelenteni. 

Ezen túlmenően azt tudom elmondani, hogy a dologi kiadásokat tekintjük 
mérvadónak, és a működtetést tekintjük a legfontosabb teendőnknek, nyilvánvalóan a 
kötelezően kifizetendő juttatásokon kívül, és itt igyekeztünk olyan előirányzatokat tervezni, 
amelyek a jövő évi zavartalan működést biztosítani fogják. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm, főigazgató úr a kiegészítését. Megkérdezem képviselőtársaimat, 
kinek van kérdése, véleménye, észrevétele. Ugye, véleményt kell együttesen alkotnunk erről a 
feljegyzésről. Először Rozgonyi Ernő képviselő úr. 

 

Kérdések, észrevételek 

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tulajdonképpen én is arról 
akartam beszélni, amit főigazgató úr említett, hogy folyamatban van a képviselők díjazása, 
sőt, ezen belül még olyasmi is, hogy egy vagy két titkára van. Tehát nagyon nehéz egy olyan 
költségvetést idetenni az asztalra, ami elfogadható lenne a jövőt tekintve. De gondolom, 
főigazgató említette, hogy fölkészülnek erre, tehát nem lehet ezt valamiféle végleges 
koncepciónak tekinteni, ez még mindenképpen változni fog. 

A másik egy roppant egyszerű és banális dolog. Ezt az anyagot gyorsan 
végigolvastam, és látom azt, hogy a finnugor világkongresszusra pénz van 2012-re. Kérem 
szépen, mikor veszi már egyszer észre a magyar állam azt, hogy nem vagyunk finnugorok, 
hogy az égegyadta világon semmi közünk nincs hozzájuk? Ez egy hihetetlen álláspont, 
amikor már az egész világ röhög ezen, mi még finnugor világkongresszust tartunk. Az 
embernek az esze megáll. Kérem szépen, ezen mindenki röhög már. A Tudományos 
Akadémia bölcsei a saját pénzügyi keretükből olyan világkongresszust rendeznek, amilyet 
akarnak, és annak, akinek akarnak. De az állam miért ad ehhez 5 fillért is? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pósán képviselő úr! 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én nem kívánok most igazságot 

tenni a finnugor és bármilyen rokonság között. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy 
világkongresszusra 5 milliót tervezünk, akkor a Steindl Imre halálának apropóján tervezett 
megemlékezés és konferencia 10 milliós költségét mi indokolja? Ha erről hallhatnánk 
valamit, azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ez kérdés volt. Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy kicsit nagyobb 

tételre kérdeznék rá. A 2010. évi maradványfelhasználás miből keletkezett, és mi volt a 
felhasználásának metódusa. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdések, észrevételek? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

ilyet. Akkor én hadd kérdezzek. Az egyik, hogy mennyibe került a parlament díszkivilágítása, 
mert a sajtóban elég nagy számok voltak, százmilliós nagyságrendek jelentek meg. És ilyen 
külön tételt ebben én nem látok. Ez a díszkivilágítás akkor végül is mennyibe fog kerülni, és 
hol látható a költségvetésben? 

A másik kérdésem, azt erősítse meg a főigazgató úr, hogy az a zárolás, amit a 
stabilizációs alap létesítése kapcsán a tavasszal a parlament, illetőleg a kormány létrehozott, 
abban zárolás volt, méghozzá 380 millió forintos összeget zárolt az Országgyűlés fejezeten 
belül a parlament a kormány kérésére. Nos, ez a zárolást összeg úgymond most már a múlt. 
Ez nincs. Ennyivel kevesebbet tervezett a hivatal, ennyivel volt kénytelen kevesebbet 
tervezni. Azért fogalmazok így, mert abban a levelében a főigazgató úr, amit a kérésemre írt 
ez év tavaszán, némi aggodalommal említette azt, hogy amennyiben a zárolást nem oldja föl 
az Országgyűlés, akkor az Országgyűlés irodaházának fűtéskorszerűsítési munkálatainak 
befejezése, illetve az Országház külső homlokzatfelújításának finanszírozása gondokat 
jelenthet. Ezt is kérem, tessék kérdésnek tekinteni. 
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Megadom a szót főigazgató úrnak, hogy a kérdésekre szíveskedjék válaszolni. 
 

Az előterjesztő válasza 

BAKOS EMIL, az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatója: Az első kérdésre az 
a válaszom, ahogy a szövegben is szerepel, a finnugor világkongresszus egy nagy rendezvény 
lesz, amelynek lesz egy kormányzati, és lesz egy parlamenti dimenziója. A parlamenti 
dimenzió egy fogadás lebonyolítását takarja gyakorlatilag, a többi kiadás nem a mi 
költségvetésünkben szerepel. 

A Steindl Imre 110. évfordulójára, illetve az Országház átadásának évfordulójára 
tervezett rendezvénysorozatban szeretnénk egy kiadványt megjelentetni, amely az építtetőnek 
állít emléket. Ezenkívül egy nemzetközi konferenciát szeretnék összehívni. Európában 
nagyon sok parlament épülete az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején épült, és azokat 
a tapasztalatokat szeretnénk összegezni, hogy ki és hogyan áll ehhez a működtetéshez, a 
százéves épületek működtetéséhez hozzá. Ennek a költsége a másik legjelentősebb tétel. Ez a 
különbség a kettő között, hogy a finnugor dimenzió csak egy kis parlamenti része az egész 
rendezvénysorozatnak, a Steindl-évfordulót pedig kompletten mi bonyolítjuk le, 
kiadványostul, rendezvényestül, ideutaztatásostul. 

Csak érdekességként mondom el, hogy az osztrák parlament, amely gyakorlatilag 
ugyanakkor épült, mint ami gyönyörű szép Országházunk, várhatóan teljes átépítésre fog 
kerülni néhány éven belül, mert ők úgy ítélték meg, hogy az épület annyira leromlott 
állapotban van, hogy teljesen át kell építeni. Ott még az is téma, hogy az osztrák parlament 
üléseit ideiglenesen máshová helyezik át. 

A következő kérdés a pénzmaradvány. A 2010. évi maradványaink legjelentősebb 
összege a ciklusváltás maradványa volt, illetve a Kossuth tér rendezésére rendelkezésre állt 
összeg. Ezeket az összegeket mind a mai napig nem használtuk föl, mert a Kossuth tér 
ügyében a szükséges döntések még váratnak magukra. Gyakorlatilag a pénzmaradványunk 5 
milliárd forint volt, abból 3 milliárd forintot nem tudtunk felhasználni. Ezen kívül, és itt 
átcsapok a következő válaszra is, 604 millió forintba került az épület díszkivilágítása, 30 
millió forintba került továbbá a tervezése. De a fővárossal kötött elvi megállapodás alapján, 
mivel az Országház szerepelt a főváros díszkivilágítási tervében, ezért az éves 16 millió 
forintra becsült energiaköltséget a főváros a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-n keresztül 
fogja finanszírozni. Tehát az Országgyűlésnek az üzemeltetése további költségeket nem fog 
okozni. 

A zárolás, amit elnök úr kérdezett. 384 millió forint volt a fejezetnél zárolt összeg, 
abból 349 millió forint volt, amit az Országgyűlés Hivatalánál zárolt az Országgyűlés és 35 
millió forint az állambiztonsági szervek Történeti Levéltáránál. Erre vonatkozóan a formális 
az Országgyűlésnek kell majd meghozni novemberben, hogy mi ennek az ez évi 
felhasználhatósága. És valóban úgy van, ahogy elnök úr is mondta, hogy bizonyos kiadásokat 
át kellett ütemeznünk, a külső homlokzatfelújításban bizonyos ütemeket a következő évre 
csúsztattunk, és nem tudtuk ebben az évben az irodaházi fűtéskorszerűsítést sem folytatni, 
mint ahogy azt korábban szerettük volna. 

 

Döntés a bizottság álláspontjáról 

ELNÖK: Köszönöm, főigazgató úr, a lakonikus válaszokat. Megkérdezem újfent 
képviselőtársaimat, miután kérdésekre adott válaszokat hallottunk, hogy a válaszok 
ismeretében esetleg van-e vélemény, vita, vagy nincs további észrevétel. (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs további észrevétel, akkor viszont a következőt kérdezem. Miután nekünk a 
Házszabály szerint véleményeznünk kell az Országgyűlés Hivatalának költségvetési 
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javaslatát, ezért az a kérdésem, hogy a véleményünk pozitív legyen-e? A feljegyzésben közölt 
javaslat, amit a főigazgató úr megküldött, alkalmas-e arra, hogy beépítse a kormány a 
költségvetési javaslatába, és megjelenjen újra előttünk, ha nem is ilyen részletesen, mint az 
Országgyűlés jövő évi költségvetésének egy fejezete? 

Aki így vélekedik, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
döntő többség elfogadta. 

Még az elfogadás után valami beleszorult Rozgonyi képviselő úrba. Megadom a szót. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Csak azt akartam mondani, hogy ez az anyag mint 

vázlat jó, de nem alkalmas arra, hogy ez épüljön bele a jövő évi költségvetésbe. Hiszen olyan 
változások lesznek, amelyek alapjaiban megváltoztathatják a számokat. Ez a javaslat, és erről 
szavaztunk, tartalmilag nem alkalmas rá, formailag alkalmas. 

 
ELNÖK: Világos, képviselő úr. Ezt a véleményt a főigazgató úr hallotta, és 

nyilvánvalóan a továbbiakban akceptálni fogja az újabb információk birtokában. Köszönöm 
szépen, főigazgató úr, a jegyzőkönyv alapján fog hivatalosan értesülni arról, hogy a bizottság 
úgy vélekedett, ahogy vélekedett, külön papírt nem fogunk erről írni. Köszönöm szépen. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló jelentés, valamint a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési 
határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami két részből áll, a 
Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről szóló éves jelentésből, valamint az ahhoz 
kapcsolódó indítványból, a gazdasági és informatikai bizottság javaslatából. Ezeket még nem 
tudjuk tárgyalni, ezért szünetet rendelek el. Köszönöm. (Rövid szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Köszöntöm a körünkben megjelent Juhász 
Miklós elnök urat, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a napirendi pont előadóját. Egyúttal 
kérdezem is elnök úrtól, hogy kíván-e szóbeli kommentárt fűzni az írásos jelentéséhez. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnézést kérek a késésért, három bizottsági 
meghallgatás jutott a mai napra, ez az oka. Nagyon röviden csak néhány szót fűznék az írásos 
beszámolóhoz. 

Az elmúlt évben két prioritás mentén dolgozott a hivatal, egyrészt a kartellek elleni 
határozott fellépés, másrészt a sérülékeny fogyasztók védelem képezte tevékenységének fő 
irányait. Azt hiszem, hogy ezek a területek a jövőre nézve is irányadóak lehetnek. A 
kartellekkel szembeni fellépés indokoltságát, azt hiszen, nem kell nagyon magyaráznom, a 
sérülékeny fogyasztók védelméről pedig csak jelzésszerűen szólnék, hogy mi indokolja. Ilyen 
olyan szereplőkről, olyan fogyasztókról van szó, akik egészségi állapotuknál, szociális, anyagi 
helyzetüknél fogva kiszolgáltatottabbak az átlagfogyasztónál. 

A hivatal tevékenysége három lábon áll, a jogalkalmazás teszi ki alapfeladatainak 
nagyobb részét. Néhány számszerű adatot mondanék a jogalkalmazást illetően az elmúlt 
évből. Az elmúlt évben 132 versenyfelügyeleti eljárást zártunk le, 94 versenytanácsi határozat 
született, 38 megszüntető határozatot hozott megosztva a Versenytanács, illetve a vizsgáló. A 
38 megszüntetésből 9 kötelezettségvállalás, ami formailag ugyan megszüntetés, valójában 
azonban azt jelenti, hogy az eljárás alá vont vállalat vagy bank például vállalja, hogy a 
versenyjogi szabályokkal összhangba hozza a magatartását, és ennek megfelelően a hivatal a 
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további vizsgálatokat lezárja azzal, hogy utóvizsgálat során ellenőrzi majd ezek betartását. 
Valójában azt akartam ezzel kifejezni, hogy a 9 kötelezettségvállalással végződő ügy is 
érdemi döntés, a többi 94-hez hasonlóan. A kiszabott bírság összege 10,5 milliárd forint volt 
az elmúlt évben, ebből 9,6 milliárd két kartellügyhöz, a malomkartellhez és a vasútépítő 
kartellhez köthető. 

A lezárt ügyek közel fele fogyasztóvédelemmel kapcsolatos. Nyilván a kartellügyek 
jelentik a nagy eseményt, a nagy újsághírt, a sok milliárdos bírságok kiszabására kapja föl 
többnyire az ember a fejét, de emellett a fogyasztóvédelem területe azért is nagyon fontos 
nekünk, hiszen itt az emberek közvetlenül tapasztalják azokat a hátrányokat és sérelmeket, 
amelyek esetleg egy kartellügyben is érik, de azokat nem a saját bőrükön, közvetlenül. Tehát 
ezért fontosak nekünk ezek az ügyek. Ezt reprezentálja az is, hogy az ügyeink fele erről a 
területről adódott. 

Az összefonódások, fúziók adják az antitröszt ügyek nagy részét, több mint 
kétharmadát. A kartellügyekben, illetve erőfölényes ügyekben járt még el a hivatal. Az 
erőfölényes ügyekben nem kerül sor évek óta beavatkozásra, megfontolandó, hogy ennek mi 
lehet az oka. Panaszok, bejelentések változatlanul nagy számban érkeznek hozzánk, 1151 
érkezett az elmúlt évben. Ebből 161 alapján tudtunk eljárást indítani. Az, hogy a panaszok, 
bejelentések száma az előző évekhez képest csökkent, arra vezethető vissza alapvetően, hogy 
egyfajta előszűrést alkalmazunk az ügyfélszolgálati iroda megszervezésével. 

A hivatal tevékenységének másik lába a versenypártolás. Ennek során jogszabályokat, 
előterjesztéseket véleményezünk. Tavaly 215 jogszabálytervezet véleményezésére kaptunk 
felhívást, ebből 33-nál tettünk részletes észrevételt. 

Csak címszavakban a Versenykultúra Központ tevékenységéről tennék még röviden 
említést. Harmadik tevékenységünket ez a terület adja. A fogyasztói tudatosság fejlesztése 
képezi a Versenykultúra Központ feladatát. Öt éve szakmai rendezvények, pályázatok, 
kiadványok támogatása az, ami a hivatal feladatkörébe tartozik. 

A nemzetközi kapcsolatokról: a hivatal integrálódott az OECD bizottsági 
intézményrendszerébe, de más versenyjogi intézményrendszerbe is. Több munkacsoportnak 
vagyunk a tagja, illetve társelnöke vezetői és munkatársi szinten egyaránt. Gyakorlatilag napi 
szinten folyik a tapasztalatcsere. Egy dologgal szeretnék még nagyon röviden büszkélkedni a 
nemzetközi kapcsolatokat érintően. Az OECD nemzeti tanácsülésén is elmondtam, hogy a 
regionális oktatási központ, ami a hivatal Versenykultúra Központjának keretében működik, 
az OECD-vel kötött megállapodás alapján öt éve ebben a térségben, a kelet-közép-európai 
térségben egyfajta versenyjogi tudásbázist képez. A volt szovjet utódállamok, illetve a balkáni 
államok irányába fejti ki a tevékenységét. Az intézményrendszer kialakítását, a jogszabályok 
előkészítését segíti elő, amelyek a mai EU versenyjogi intézményrendszeréhez szükségesek. 
Hogy ez miért ilyen fontos és miért nagy elismerés? Mert ilyen egy létezik még a földön, Dél-
Koreában, tehát a Távol-Keleten. Úgy gondolom, hogy nálunk működik az OECD-vel kötött 
megállapodás alapján a másik, és ez büszkeségre ad okot. 

Nem kívánom az idejüket rabolni, bár volna néhány olyan terület, amely esetleg külön 
említést érdemel, akár a pénzügyi szolgáltatások terén, a magyar termékek, a fogyasztói 
csoportok terén, de ha ezek kérdésként fölvetődnek, akkor természetesen állok rendelkezésre, 
de itt megköszönöm a szót, és visszaadom elnök úrnak. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Mi is köszönjük a szóbeli kiegészítést. Megkérdezem képviselőtársaimat, 
kinek van kérdése az elnök úrhoz. Dancsó képviselő úr! 
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdésem lenne elnök 
úrhoz, mégpedig arra vonatkozólag, hogy a tavalyi év zárszámadási törvényéhez 
kapcsolódóan az Állami Számvevőszék vizsgálta a GVH működését, és talált benne 
kifogásolnivalót. Ez viszont a beszámolóban nem szerepel. Mi ennek az oka, hogy ez 
kimaradt a beszámolóból? Megoldódott a probléma, szándékos volt vagy véletlenszerű? Mit 
lehet erről tudni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kinek van még kérdése? Tessék parancsolni, Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Az iránt érdeklődnék, hogy jól 

értettem-e a jelentésben azt a kitételt, amelyben a Gazdasági Versenyhivatal üdvözli az 
ármoratórium bevezetését a villamosenergia- és földgáztermelésben. Ha gondolja, akkor 
részletesen indoklom, illetve kifejtem, hogy mire gondolok, de a jelentés tartalmaz egy 
kitételt, amely a 2010. évi LV. törvényre vonatkozik. Arra lennék kíváncsi, hogy ez az állítás 
igaz, vagy esetleg szerkesztési hiba történt, és egy törvényhelyet vagy törvényt írtak be 
hibásan az előterjesztésükbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Eddig ez két kérdés. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Úgy 

látom, több kérdés nincs, akkor megadom elnök úrnak a szót, hogy a kérdésekre szíveskedjék 
válaszolni. 

 

Az előterjesztő válasza 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: A Számvevőszék 
természetesen a 2010. évi gazdálkodásunkat vizsgálta. A hivatalos jelentését ez év szeptember 
9-én kaptuk kézhez. Körülbelül számítottunk rá, hogy milyen tartalommal bír ez, de mivel 
hivatalosan nem vettük eddig át, nem tudtuk megemlíteni azt, amire nyilván képviselő úr is 
gondol. Nevezetesen azt sérelmezte és kifogásolta a Számvevőszék, hogy 2010 februárjában-
márciusában kifizetésre került a bírság terhére egyfajta juttatás a hivatal dolgozói számára. 
Ennek rövid előzménye az volt, hogy az akkori elnöki, az akkori pénzügyminisztériumi 
államtitkár fölhatalmazása alapján engedélyezte ezt a kifizetést, amit a Számvevőszék utóbb 
kifogásolt. Számítottunk rá, hogy ez utóbb megjelenik a Számvevőszék vizsgálati 
jelentésében, de hivatalosan nem volt még a kezünkben ez a jelentés, amikor leadtuk a 
nyomdába ezt a beszámolónkat, ezért nem tartalmazza ezt. 

Az ármoratóriumot illetően a beszámolónk azt tartalmazza, ami a hivatal álláspontja. 
Az árral kapcsolatos kérdések a korábbiakban is több ízben fölvetődtek. Ezzel kapcsolatban 
nem tévedésről van szó, hanem ez a hivatal álláspontja. Hozzáteszem, hogy 2008. óta nincs 
olyan szerepünk, ami az előzetes árbejelentést előírná a piaci szereplők számára. Azt kell 
mondjam, hogy a jogszabályok véleményezésével kapcsolatban pedig vagy figyelembe veszi 
a jogalkotó vagy nem. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Igazából évek óta látható, hogy 
viszonylag csökkenő számban keresnek meg bennünket a versenypártolás területén. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük a válaszokat, elnök úr. A bizottságnak abban kell állást foglalnia, 
hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-e a Versenyhivatal jelentését. Időközben megérkezett a 
gazdasági bizottság mint első helyen kijelölt bizottság határozati javaslata. Ez mindenki előtt 
ott van, tehát így lényegében össze lehet kapcsolni most már a két témát. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a válaszok ismeretében is kinek van észrevétele, véleménye. Tessék 
parancsolni, Font Sándor képviselő úr! 
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid megjegyzést 

szeretnék tenni, ezt már megtettem a mezőgazdasági bizottság ülésén is. Mégpedig arra 
szeretném felhívni a tisztelt hivatal figyelmét, hogy több jelentésből egyértelművé vált, hogy 
a Magyarországon működő bankok, akár külföldi, akár magyar tulajdonú bankok 
Magyarországon érik el a legnagyobb profitjukat, nem az anyaországukban. Ez azt jelenti, 
hogy egyes szolgáltatásaik díjai jelentősen magasabbak itt, Magyarországon, mint amit 
odahaza használnak. Meglepő módon ezt nem egy bank teszi, hanem mindegyik. A 
szabadpiaci elvek alapján persze arra gondolnék, hogy ha egy német tulajdonú bank 
Magyarországon is fiókteleppel rendelkezik, és Németországban a bankkártya használati 
díjait, a számlanyitás díjait, satöbbi egy bizonyos alacsony összegért tudja végezni, akkor, ha 
igazi versenyszereplő szeretne lenni, mondjuk Magyarországon, és piacot szeretne hódítani, 
akkor idehaza ugyanolyan szintre csökkentené ezeket a szolgáltatási díjait, mint ahogy 
Németországban teszi. 

De meglepő módon nem ezt teszi egyetlenegy bank sem, sem a holland tulajdonú, sem 
a francia, sem az angol tulajdonú, hanem egységesen magas szinten tartják Magyarországon 
ezen szolgáltatási díjait. Hasonló a helyzet a mobilszolgáltatóknál. A Magyarországon 
bejegyzett, külföldi tulajdonú mobilszolgáltatók egy bizonyos országban töredékrészéért 
végzi ugyanazt a szolgáltatást, mint Magyarországon. De nem akar versenyelőnyt szerezni, 
hogy itthon is olcsóbban tegye mindazt, amit az anyaországában, hanem itt is egységesen 
magas szinten alkalmazzák a tarifákat. 

A kérdésem, hogy a Versenyhivatalnak van-e lehetősége európai uniós tagként, 
európai versenyhivatali szövetségi tagként arra, hogy ne csak Magyarországon nézze meg, 
hogy van-e itt piaci erőfölénnyel való visszaélés, hanem nemzetközi összehasonlításban is, 
hogy a Magyarországon szereplő külföldi cégek, ez esetben a bankok vagy mobilszolgáltatók 
alkalmaznak-e erőfölénnyel való visszaélést, netán összebeszélnek-e bizonyos szolgáltatási 
díjak egységesen magas szinten tartására. A javaslatom erre irányulna a későbbiekben. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egy javaslatom és kérésem lenne a jövőt illetőn. A 

lakásfenntartási költségek Európában változóak, de Magyarországon igen magasak. A 
kormány és a parlament arra készül, hogy a lakásrezsi-költségeket csökkentse. Éppen ezért jó 
lenne, elnök úr, ha segítenének annak kiderítésében, hogy a közüzemi szolgáltatók, különösen 
az alapdíjak és az elszámolás tekintetében eleget tesznek-e vagy sem a 
versenykövetelményeknek. Jó lenne, ha munkánkat tudná segíteni a késő őszi vagy jövő 
tavaszi vizsgálódásaival. Ezt szerettem volna kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, Font Sándor úrhoz 

csatlakozva, hogy nemzetközi összehasonlításban vizsgálódtak-e a tekintetben, hogy az 
adózás rendjében például az anyaországban az egy főre jutó forgalomra vetített adózás és 
Magyarországon az egy főre jutó forgalomra vetített adózás rendje között milyen különbség 
mutatható ki. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Több jelentkezőt nem látok. Akkor ismét megadom elnök úrnak 

a szót. 
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Az előterjesztő reflexiója 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: A végén kezdem. Az 
adózás rendjével kapcsolatosan az egy főre jutó forgalom és a nyereség arányát illetően nem 
tudok róla, hogy ilyen adataink rendelkezésre állnának. 

A mi a bankokkal kapcsolatos kérdést illeti, ezt a pénzügyi területet változatlanul 
folyamatosan fókuszban tartjuk. Jelenleg például pont egy olyan ügy van folyamatban a 
bankkártyapiacot illetően, amivel egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert az Európai 
Bizottság előtt kötött a két bankkártya-közvetítő cég egy egyezséget, tett 
kötelezettségvállalást. Az egyikükre nézve, a Mastercardra nézve szűkebb körű volt ez a 
kötelezettségvállalás, mint a Visa-ra nézve, és ennek megfelelően a Mastercard kezd most 
népszerűbb lenni a szolgáltatók körében, mert magasabb árat tud használni. Ez az ügy 
túlmutat határainkon, csak példaként említettem. 

Tehát a Bizottság előtt is foglalkoznak ezzel, mi is foglalkozunk ezzel. Nyilván az 
lenne a cél, hogy az igazi verseny ezen a téren is megmaradjon, illetve fokozódjék. Én 
egyetértek képviselő úr észrevételével, ez a jövőben is nagyon fontos terület lesz számunkra. 
Amit említettem, hogy az erőfölényes helyzetekben a beavatkozás mellőzése mennyiben volt 
indokolt, mennyiben nem, meg fogjuk vizsgálni. 

A lakásfenntartási költségekkel és a közműszolgáltatókkal kapcsolatos díjmegállapítás 
tekintetében azt kell mondjam, hogy a hivatalnak mint jogalkalmazó szervnek abban a 
pillanatban, amikor egy állami vagy hatóság intézkedés megszületik egy ár vagy díj 
tekintetében, akkor egy dolga van, vigyázzba áll, és betartja. Amit tud tenni, hogy kifogásolja 
az ezzel kapcsolatos aggályokat, ez a versenypártolási tevékenység. Úgyhogy ennek 
jogszabályi ismeretében fogjuk tudni megtenni a részletes észrevételeinket. Aztán ezt, 
mondom, vagy figyelembe veszi a jogalkotó, vagy nem. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a jelentés és az országgyűlési határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságáról 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr a reagálását. Tisztelt Képviselőtársaim! Két 

tételben kell szavaznunk. Először arról döntünk, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak 
tartja-e a Versenyhivatal elnökének jelentését. Kérem, aki alkalmasnak tartja, szíveskedjék 
kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen. Úgy látom, a bizottság 
egyhangúlag alkalmasnak ítélte arra a jelentést, hogy a parlament tárgyalja. Előadót kellene 
állítanunk. Ki az, aki vállalja? Herman képviselő úr esetleg vállalja? Igen, bár nem túl nagy 
lelkesedéssel. 

Akkor szavazhatunk a határozati javaslatról is, amit a gazdasági bizottság küldött 
időközben át. A határozati javaslathoz lehet majd indítványokat tenni, ha valakinek erre lesz 
kedve, magához a jelentéshez értelemszerűen nem. Tehát az a kérdésem, hogy a gazdasági 
bizottság határozati javaslatával egyetért-e a költségvetési bizottság. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag egyetért a 
határozati javaslattal. 

Köszönöm szépen, elnök úr, a jelenlétét. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Annyi bejelentésem van még, hogy amennyiben a zárszámadási 
törvényjavaslathoz érkezett egy darab módosító indítványhoz kapcsolódó módosító indítvány 
érkezik, akkor újra találkozunk holnap. Amennyiben ilyen módosító javaslat nem lesz, akkor 
a holnapi bizottsági ülésünk elmarad. Holnap, a zárszámadási törvény részletes vitáját 
követően azonnal ülnünk kell, ha lesz kapcsolódó módosító indítvány. Ennyi. 
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Van-e még valakinek valami bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom nincs. 
Köszönöm szépen. Befejeztük a mai munkánkat. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 58 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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