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

alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 

érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (J/3817. szám) 

(Általános vita)  

 

2. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyebek  

 



 4 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm az egyes 
napirendi pontokhoz érkezett előadókat! Bizottságunk tagjai szokásainknak megfelelően 
megkapták a napirendtervezetet. Kérdezem, hogy van-e hozzá észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk a napirendről. Ki az, aki támogatja a 
napirendet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, ezek szerint fogunk 
haladni.  

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) 

Az 1. napirendi pont a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a 
versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés megvitatása. Szeretettel 
köszöntöm dr. Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és dr. Horváth Zoltánt, a 
Versenyhivatal elnökhelyettesét, és akkor megadom a szót, hogy tegyék meg kiegészítésüket 
a jelentéshez.  

 

Dr. Juhász Miklós (Gazdasági Versenyhivatal) szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Elnök Úr! Arra gondoltam, hogy a beszámolóm röviden két részből 
állna: az első részben egy kicsit áttekintő képet adnék, illetve kiegészíteném az írásban már 
kiküldött anyagot, a második részében pedig néhány olyan kérdésre térnék ki külön, amely 
ennek a bizottságnak az érdeklődésére inkább számot tarthat.  

Röviden az első kérdéskörre kitérve a hivatal, amely tavaly ünnepelte 20. 
születésnapját, az elmúlt évben két alapvető célkitűzést határozott meg a feladatai között: 
egyrészt a kartellek elleni határozott fellépést, másrészt pedig a sérülékeny fogyasztók 
védelmét. Csak egy zárójeles megjegyzés: sérülékeny fogyasztók alatt azokat értjük, akik 
egészségi állapotuknál, életkoruknál, anyagi helyzetüknél, szociális helyzetüknél fogva 
kiszolgáltatottabbak a piaci szereplőknek, kevésbé tudják az érdekeiket képviselni, védeni. 
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között indokolt, hogy e két célkitűzés a jövőre 
nézve is fennmaradjon prioritásként.  

Nézzünk ezek után néhány számszerű adatot a hivatal elmúlt év elmúlt évi 
tevékenységéből! 132 versenyfelügyeleti eljárást zártunk le, ebből 94-ben érdemi határozatot 
hozott a Versenytanács. 38 megszüntető határozat született, ezzel kapcsolatban azonban 
szükséges megemlítenem, hogy a 38-ból 9 olyan jellegű határozat, amely a tartalmánál fogva 
érdemi, azaz a piaci szereplőnél megállapítható lett volna a jogsértés, a beavatkozásnak is 
helye lett volna, azonban ő vállalta, hogy önként, illetve nem önként, hanem az eljárás 
eredményeként, de eleget tesz a versenyjogi elvárásoknak. Ezek formailag megszüntető 
döntések, de valójában ugyanolyan érdemi döntések, mint az összes többi, ahol bírságot 
szabott ki például a Versenyhivatal. A bírságról szóltam az előbb, összesen 10,5 milliárd 
forint bírság került kiszabásra, ebből kartellügyekben 9,6 milliárd, ami konkrétan két 
kartellügyben került kiszabásra: a vasútépítő-kartell és a malomkartell ügyében. Hozzáteszem 
még, hogy a megszüntetések, amellett, hogy megszüntetések, szintén nagyon alapos 
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vizsgálatot igényelnek, tehát gyakran hosszabb és mélyebb elemzéseket tartalmaz egy 
megszüntető döntés, mint akár egy érdemi határozat. A lezárt ügyek többsége, közel a fele az 
elmúlt évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi ügyekből került ki, 61 ügyről volt szó, 
összefonódások, fúziók esetében 45 ügyről beszélhetünk, kartellügyben 6 döntés született, 
erőfölényes ügyben 13.  

Az erőfölényes ügyekkel kapcsolatban meg kell említsem, hogy az elmúlt években 
tapasztalható volt, hogy nem nagyon lépett fel a Versenyhivatal, nem nagyon tapasztaltam, 
hogy lett volna ilyen beavatkozás. Érdemes lesz a jövőre nézve végiggondolni, hogy ezt a 
megközelítést hogyan tartsuk fenn. Mindemellett a 13 megszüntető döntésből 
3 kötelezettségvállalásos - ez azért egy érdemi döntésnek megfelelő döntés -, egy esetben 
jogszabály rendezte idő közben a kérdést, egy esetben pedig nagyon csekély súlyú volt az 
ügy, ezért került lezárásra.  

Panaszok, bejelentések változatlanul nagy számban érkeznek, kisebb számban 
azonban, mint az előző években. Összesen 1151 érkezett, 216 bejelentés, 935 panasz volt, 
ebből 161 szolgált eljárásindítás alapjául, ez a bejelentések és a panaszok 14 százalékát teszi 
ki. A Versenyhivatal az elmúlt évben januárban egy előzetes szűrőrendszert vezetett be, ez 
vezetett oda, hogy a korábbi évekhez képest egy kicsivel alacsonyabb lett a panaszok és a 
bejelentések száma. A hatékonyság, hogy mennyiben tudjuk ezeket felhasználni, az azonban 
még mindig kívánnivalót hagy maga után.  

Eddig a jogalkalmazó tevékenységünkről beszéltem.  
Nagyon röviden még három dologról szólnék. Az első a versenypártolás, ami szintén 

egy nagyon fontos területe a Versenyhivatal tevékenységének. Ez alatt azt értjük, amikor 
jogszabályokat, előterjesztéseket véleményez a Versenyhivatal. 210 előterjesztést, 
jogszabálytervezetet kaptunk, 33-hoz, azaz körülbelül minden hatodik esetben tettünk konkrét 
és részletes észrevételt. E vonatkozásban tartalmaz a beszámoló egy javaslatot a jogalkotó 
felé, nevezetesen a kartellügyekkel kapcsolatban, ahol is azt kérjük vagy indítványozzuk, 
hogy a jogalkotó hozza összhangban a versenyjogi konzekvenciákat a büntetőjogi 
konzekvenciákkal. Hogy világos legyen, miről beszélek: ha valaki versenyjogilag mentesül 
ugyan a hátrányos jogkövetkezmények alól, mert például engedékenységi kérelemmel élt, ez a 
jelenlegi szabályozások mellett nem jelenti azt, hogy a büntetőjogi következmények alól is 
szabadul. El lehet képzelni, hogy akkor nem mindig tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, 
mert kérdés, hogy hajlandóak-e ezt bevállalni a piaci szereplők. Érdemes lenne tehát 
elgondolkodni azon, hogy összhangba hozzuk a két intézményt.  

Mindemellett a következő olyan kérdés, amelyet meg kell említsek, a Versenykultúra 
Központ ügye. Ez a központ a hivatal keretein belül alapvetően a fogyasztói tudatosság 
fejlesztésére, szakmai rendezvények támogatására, pályázati támogatások tevékenységének a 
koordinálásával foglalkozik.  

A nemzetközi kapcsolatok területén a hivatal úgy az OECD, mint az EU Bizottság 
intézményi, versenyjogi intézményrendszerébe bekapcsolódott, integrálódott, az 
együttműködés folyamatos vezetői szinten, munkacsoportokban egyaránt, emellett informális 
tapasztalatcserében is.  

Ez volt az az általános jellegű bevezető vagy rövid bemutatkozás a Versenyhivatalt 
illetően, amelyről úgy gondoltam, hogy elmondom. Most rátérnék néhány olyan kérdésre, 
amely ezt a bizottságot talán jobban érdekli.  

Mindössze említés szintjén beszélnék a két fúziós ügyről, a debreceni Kaiser’s-ügyről, 
illetve a Bonafarm-Herz ügyről, a debreceni Kaiser’s-ügyről, a fúziós ügyről attól függetlenül, 
hogy vannak bizonyos utózöngéi, de ez ilyen értelemben a jövő, hogy hogyan sikerül 
megmenteni a debreceni húsüzemet, vagy hogyan nem, ez egy más kérdés, ez igazából nem a 
Versenyhivatal tevékenységét érinti. Itt szükséges megemlíteni, úgy gondolom, néhány 
utóvizsgálatot, amelynek során a beszállítókkal szembeni kereskedői magatartást vizsgálta a 
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Versenyhivatal. Engedjék meg, hogy itt visszautaljak egy, illetve két évvel ezelőtti 
előzményekre! Röviden arról volt szó, hogy a hivatal észlelte, hogy bizonyos áruházláncok, 
bevásárlóközpontok - nevezetesen a Tesco, a Provera, a Spar, a Metro és az Auchan esetében 
- a beszállítókkal szemben olyan feltételeket írtak elő, és olyan eljárást tanúsítottak, ami 
versenyjogi aggályokat vetett fel, így a visszáruzási gyakorlattal voltak összefüggésben, 
bizonyos kockázatot egyoldalúan a beszállítókra hárítottak át, a díjrendszer alkalmazása sem 
volt átlátható és egyértelmű, bizonyos kedvezmények előírása és egyes esetekben a kötbér 
előírása. Ezek az ügyek ugyan nem az elmúlt évben zárultak le, de annyiban mégis az elmúlt 
évben is foglalkoznunk kellett velük, mert ezek a nagykereskedelmi, kereskedelmi láncok 
kötelezettséget vállaltak a 2009-es záráskor, hogy eleget tesznek a Versenyhivatal 
elvárásainak, a versenyjogi előírásoknak. A 2010. évben sor került az utóvizsgálat 
lefolytatására, és azt kell mondjam, ennek az lett az eredménye, hogy újból bírságot kellett 
kiszabnunk, mert az említett láncok a Provera kivételével nem tettek eleget az elvárásoknak - 
a Spar esetében megszüntetésre került az eljárás, mert az már korábban, még az alapeljárás 
során vállalta, hogy hozzáigazítja a tevékenységét a versenyjogi elvárásokhoz -, azaz a 
Versenyhivatalnak újból, az utóvizsgálatok során is bírságot kellett kiszabnia, hogy jogkövető 
magatartásra kényszerítse az áruházláncokat.  

Ami még igazából az elmúlt évben csak elkezdődött, elindult, és az idei évben talán 
nagyobb szerepet kap, de már a múlt év kapcsán is meg kell említeni, az a magyar termék, 
hungarikum témakör. Ennek a dolognak két ága van. Az egyik maga termék értékesítésével 
kapcsolatban a Versenyhivatal jogalkalmazása, illetve az a fajta versenypártolás, jogszabály-
előkészítésben való részvétel, ami a Versenyhivatalnak is a feladata. Az elmúlt évben mindkét 
jogszabálytervezettel, tehát a hungarikumtörvény és a magyartermék-törvény tervezettel 
kapcsolatban is tettünk észrevételeket, részletes észrevételeket. Most egy kicsit nem tudjuk, 
hogy hol áll az ügy, az utóbbi időben úgy érzékeljük, hogy ez leült, vagy nem egészen tudjuk, 
most éppen hogy áll a jogalkotó a kérdéssel. Ami viszont a jogalkalmazást illeti, ettől 
függetlenül a hivatalnak fel kell lépnie és el kell járnia akkor, hogyha félrevezető az adott 
áruházlánc reklámja, nevezetesen amikor magyar termékként reklámoz bizonyos terméket, és 
nem az. Hogyan döntünk ilyenkor? A közelmúltban született egy döntés a Hansa-Kontakt 
ügyben, ahol bírság kiszabására került sor. A Versenyhivatal ilyenkor azt vizsgálja, hogy 
hogyan gondolkodhat egy átlagfogyasztó, tehát mit képzel egy átlagfogyasztó magyar 
terméknek. Erre különböző felmérések készültek, és ezek alapján látható, hogy a legtöbben 
talán azt gondolják, hogy a hazai vállalat által, illetve hazai alapanyagból készült termék az, 
ami magyar termék. Különböző szempontokat vett figyelembe ez a felmérés, és ezeknek a 
szempontoknak az alapján ítélte meg úgy a Versenyhivatal - ez még csak az első ügy, tehát, 
hogy úgy mondjam, ez inkább egy próbaeljárás, mert most a bírósági szakasz következik - és 
állapította meg a magyar termékként történő reklámozás jogszabályba ütközését. Nyilván 
segítség lesz a számunkra a jogszabályok megalkotása, de addig is e szerint kell eljárnunk.  

Az elmúlt évben került sor a cukorgyári privatizációt felülvizsgáló bizottság 
felállítására. Ezzel kapcsolatban a hivatal annyit tett, hogy megküldte a bizottságnak a 
rendelkezésére álló adatokat.  

Van egy témakör, amelyben nem igazán jutottunk közös nevezőre, illetve nem nagyon 
tudtunk olyan pozitívumot produkálni, amely e körben talán azért izgalmas lehet, ez 
nevezetesen a MAGOSZ-szal kapcsolatos panasz, amelynek kapcsán, bármennyire is 
próbálkoztunk, igazából nincs versenyjogi lehetősége a hivatalnak arra, hogy fellépjen, 
alapvetően azért, mert úgy tűnik, hogy az erőfölény tekintetében több piaci szereplő is van a 
gabonafelvásárlás területén, egyértelműen erőfölényt tehát nem tudtunk megállapítani. Az, 
hogy összebeszéltek volna, ugyan elvben elképzelhető, de erre vonatkozóan konkrét adatunk 
nincs, és ilyenkor egy hivatalnak úgy kell eljárnia, hogy ha egy piaci szereplőnek a 
magatartása logikusan következik egy adott eseményből, akkor azt el kell hogy fogadja 
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ellenkező bizonyíték hiányában. Úgyhogy ebben sajnos nem tudtunk előrelépni, de 
természetesen ott vagyunk, figyelünk, hogy ha olyan konkrét adat merül fel, amely ezekben 
az ügyekben is indokolttá, illetve lehetővé teszi a fellépésünket, akkor lépjünk.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, és várom az esetleges kérdéseket. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság tagjainak kérdések, 

észrevételek megtételére. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán, tessék! 
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Az eddigi hagyományoknak megfelelően egy 
nagyon részletes és meggyőződésem szerint korrekt szakmai beszámolót kaptunk, úgyhogy 
előzetesen annyit szeretnék mondani, hogy az általános vitára való alkalmasságát támogatni 
fogjuk.  

A korábbi időben is elég sok vitánk volt a Versenyhivatallal, az életből adódik, hogy 
időnként mondjuk egy-egy ágazat szereplői nyilván máshogy ítélnek meg dolgokat, mint akik 
ezt más szemüvegen keresztül nézik, de én azt gondolom, hogy az a tevékenység, amelyet a 
Versenyhivatal végez, összességében pozitívnak mondható. Itt két nagy ügyet emlegetett az 
elnök úr. A malmok kapcsán elég komoly problémáink voltak, hogy az most valóban az volt-
e, ami volt, de nekünk nyilván nem tisztünk, hogy egy ilyen dologban…, véleményünk persze 
lehet, de nem vagyunk döntési helyzetben. Azt én továbbra is mondanám - itt is előjött a 
hungarium és a magyar áru ügye -, hogy annak idején az etikai kódex kapcsán véleményem 
szerint akkor a Versenyhivatal akasztott meg valamit, ami mindenképpen pozitív változást 
jelenthetett volna, szerintem jobbat, mint amit törvényileg utána csináltunk a tisztességtelen 
kereskedelmi magatartással szemben, mert az önkéntesen vállalt dolgok kommunikációs 
szempontból és utána a nyilvánosság előtt mindig jobban számon kérhetőek, mint hogyha 
valakire valamit úgy erőltetnek rá, ott úgyis a kiskaput fogják keresni, ez teljesen nyilvánvaló. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a kérdést lassan a magyar áruk, illetve a hungarikum 
kapcsán újra elő kellene majd venni, mert azt is látjuk, hogy azért ez nem egy olyan egyszerű 
kérdés, és - ahogy az elnök úr is mondta - egy kicsit mint hogyha le is ült volna a történet. 
Ennek egyszerűen az az oka, hogy nagyon nehéz itt, ebben a szabadpiaci, szabadkereskedelmi 
rendszerben objektív alapon megállapítani, hogy akkor most tényleg mit is nevezhetünk 
annak, hogy mi az a szint, amikor már jogszabállyal esetleg korlátozhatunk olyan gazdasági 
tevékenységet, ami árt az országnak.  

Én tehát ebben inkább az együttműködést kérném, hogyha ez ismételten napirendre 
kerül. Vannak pozitív példák arra, hogy önkéntes alapon milyen vállalásokat tudnak tenni az 
ágazat szereplői. Ez nagyon ráférne egyébként a dologra, pont azok alapján, amiket az elnök 
úr is mondott, hogy azért a kemény jogszabályok ellenére nyilván mindenki megpróbálja 
erősíteni a saját pozícióit, és itt mindig a gyengébb húzza a rövidebbet, és azért azt is látni 
kell, hogy ebben a versenyben, ami a mezőgazdaságban kialakult, általában inkább a termelők 
és a magyar és nem magyar feldolgozók vannak olyan helyzetben. Én azt is nagyon várom az 
új közös agrárpolitika kapcsán - hiszen több olyan fórumon voltunk, amelyen ez előjött -, 
hogy ez a kérdés európai szintre emelkedik, ugyanis látjuk, hogy ez nem magyar jelenség, 
csak a nagyobb, gazdagabb országok ezt később vették észre, mint ahol hamarabb szemet 
szúrt az ilyen típusú erőfölénnyel való visszaélés.  

Összességében - mondom még egyszer - a beszámoló egy nagyon jó szakmai anyag, 
tehát támogatjuk az általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Z. Kárpát Dániel! 
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Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A szokásokhoz híven 

megint egy kiválóan előkészített anyaggal állunk szemben, amelynek a szakmai kitételeivel 
kapcsolatban nekem semmi kétségem nincs, a GVH korábbi anyagai is hasonló színvonalon 
készültek el, ezzel soha nem is volt problémánk. Az óriási probléma ott kezdődik, hogy lassan 
másfél éve regnál ez a kormány, de nem látjuk azt, hogy a Versenyhivatal vagy egyáltalán a 
széles körben vett fogyasztóvédelem eszközrendszere kibővült volna a tekintetben, hogy meg 
tudja valósítani a szépen leírt és megfogalmazott célokat. Mondok egy példát: fogyasztói 
csoportok tekintetében ebben az anyagban is említést és egy részletes kitételt olvashatunk, 
ugyanakkor a hétvégén direkt elővettem három-négy, ingyenes, ilyen bedobott reklámújságot, 
és azt hiszem, egy angyalföldi illetőségű volt az, amelyben 8, azaz nyolcféle fogyasztói 
csoportszerű vagy olyan jellegű hirdetést találtam, ezeket büntetlenül lehet hirdetni. Nem 
véletlenül említem a XIII. kerületet, mert a fogyasztói csoportok többsége itteni bejegyzésű, 
tehát egy regionálisan bejegyzett problémakörről is van szó. Mindenesetre a példa rámutat 
arra, hogy eszközrendszer híján sem a Versenyhivatal, sem a széles körben vett 
fogyasztóvédelem nem képes elbánni ezzel a problémával, amellett, hogy nagyon jól 
diagnosztizálja azt, csak a terápia hiányzik.  

Ugyanígy az önkéntességgel - ami itt elhangzott az előbb - szemben is enyhe 
kétségeim vannak. Én nem látom magam előtt azt a képet, ahogy a Tesco vagy az Auchan az 
egérrágta szemetet kiviszi a raktáraiból, és egészséges, tisztességes magyar élelmiszerrel 
váltja fel azokat, pontosan azért, mert a Tescóra kiszabott, rekordmértékű, 7 milliós bírság, 
ami talán a legnagyobb összegű volt az utóbbi években egy cég tekintetében, az egy 
üzemegységben egy óra alatt visszapótolható, hiszen átlagosan óránként 9 millió forintot hoz 
be egy darab Tesco-áruház. Itt tehát megint csak az eszközrendszer hiányát láthatjuk, amit én 
nem csak a GVH-n kérnék számon, hiszen nyilvánvalóan a jogalkotó felelőssége is, milyen 
fegyvereket ad a hadserege kezébe vagy egy olyan szervezet kezébe, amelynek, bár szuverén 
módon működik, mégis csak segítenie kellene a kormányzat munkáját e tekintetben is. Egy 
szétfolyó fogyasztóvédelemről beszélhetünk tehát, amelynek a szervezetei néhol átfedésekkel 
harcolnak ugyanazon a fronton, bizonyos területekre pedig senki sem jut.  

A legnagyobb és legproblematikusabb terület az úgynevezett „magyar termék” 
elnevezések csokra, ide nyugodtan bevezethetjük a hungarikumokat is. Látható az, hogy 
példának okáért az agyonreklámozott és egyes kormány közeli lapokban CD-n is reklámozott 
„Magyar termék” védjegy kimondottan egy olyan védjegy, amelynél a tíz alapító cég által 
kikötött alapfeltételek között nem szerepel a magyar termék kapcsán az, hogy 
Magyarországon készült alapanyagból vagy magyar cég kell hogy összeállítsa az adott 
terméket, jellemzően az utolsó beavatkozás számít, ami általában a csomagolás szokott lenni, 
és ez azt jelenti, hogy bármilyen, idegenből idehozott, ellenőrizetlen szemétre rákerülhet a 
„Magyar termék” embléma. Óriási szegénységi bizonyítványnak érzem azt a magunk részéről 
is, hogy egy és negyed év alatt ebben lényegében semmi nem történt, tehát semmifélefajta 
előrelépés nem történt. Ugyanakkor a jelenlegi eszközrendszer birtokában is ez az a terület, 
ahol lépni lehetne, hiszen itt nem kell milliárdokat befektetni, itt egyszerűen bizonyos 
kikötéseket, bizonyos jogi előírásokat kell megváltoztatni, hogy a magyar termék valóban 
olyan szinten legyen jelölhető, fogyasztható és forgalmazható is, ami megbízható, 
biztonságos. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről a tervek ezzel kapcsolatban 
elhangzottak, először egy éve, aztán fél éve, Ángyán államtitkár úr is kiválóan látja a 
problémát, nagyon jól diagnosztizálja, elmondja a megoldást is, csak valahogy a megvalósítás 
felé nem haladunk.  

A kérdésem igazából erre vonatkozna, hogy a GVH milyen eszközrendszert érez 
magában a tekintetben, vagy egyáltalán versenyhivatali szinten hogyan fogható meg ez a 
problémakör, konkrét cselekvés várható-e, vagy pedig a hivatal vár a kormányzat lépésére, a 
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kormányzat pedig adott esetben a hivatalra és általában a fogyasztóvédelemre várakozik, mert 
akkor nem nagyon fogunk előrejutni. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Obreczán Ferenc! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy témára szeretnék 

kitérni, amelyet az elnök úr is említett, a MAGOSZ-nak a vis maior-beadványára. Valóban, 
2010-ben a vis maior helyzet törvényszerű rendezése ötpárti egyeztetéssel megtörtént, és ez 
törvényileg rendezve lett. Ennek ellenére a gazdálkodók a kereskedelmi, illetve 
integrátorcégektől olyan leveleket kaptak, amelyekben fedezetvásárlásra és költségeik 
megtérítésére szólították fel őket. Levélben fordultunk a Gazdasági Versenyhivatalhoz, 2010-
ben is kértük ennek a felülvizsgálatát, majd 2011 januárjában is kértük ennek a 
felülvizsgálatát. Mi úgy érezzük és azt tapasztaljuk, hogy a felvásárlók és az integrátorok 
részéről itt tetten érhető egy összebeszélés, és továbbra is az az álláspontunk, hogy a 
Gazdasági Versenyhivatalnak mint felügyeleti szervnek vizsgálatot kellett volna folytatnia 
mindenegyes ügyben. A kezemben van a Versenyhivatal legutóbbi levele is, de ez jelen 
pillanatban nem mentesíti a gazdálkodókat, mert most is folynak az integrátorok részéről 
további perek a gazdálkodókkal szemben.  

Azt kérem, hogy még egyszer térjünk erre vissza, és próbáljuk elemezni ezeket a 
dolgokat, próbáljuk úgy összeállítani, mert 2010 egy rendkívül nehéz gazdasági év volt, a 
belvíz, az árvíz miatt a gazdálkodók valóban nem tudtak teljesíteni, ugyanakkor az 
integrátorok és a felvásárlók minden eszközt megragadnak arra, hogy a gazdálkodóktól 
behajtsák a követeléseiket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltánt kérem meg az ülés vezetésére, 

képviselőként hozzá szeretnék szólni.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az ülésvezetést átveszem, és megadom a szót az elnök úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Hivatalvezetés! Köszönjük 

szépen a beszámolót. Több képviselőtársam jelezte, hogy megszoktuk a Versenyhivataltól a 
precíz előkészítést. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy vezetőváltás is történt az elmúlt időszakban, 
tehát egy előző vezetés koncepciója alapján vitt és átvett rendszerről kellett most a beszámolót 
elkészíteni. Mindezekkel együtt természetesen általános vitára szeretnénk javasolni.  

Megemlítenék néhány kérdéskört. Képviselőtársaim is feszegették a hazai termék, 
magyar termék fogalmi körét, és én bízom benne, hogy megvalósul, amit Z. Kárpát Dániel is 
hiányol, hogy még erősebb eszközrendszert fog kapni a Versenyhivatal a további tisztázások 
és netán a sérülékeny fogyasztói csoportok megvédése érdekében. Való igaz, bonyolultabb 
lett a hazai termék és a magyar termék fogalmi körének megnevezése, mint gondoltuk, 
leginkább azért, mert notifikációs eljárásra az Unióhoz ki kellett küldeni. Tovább bonyolította 
a helyzetet, hogy az eredetileg nagyon markáns termékkör-megnevezés, a „magyar termék”, 
amelyben szándékaink szerint 95 százalékosan Magyarországon termelt alapanyagnak kell 
lennie, olyan komoly kihívást jelentene néhány, jelenleg élelmiszert gyártó magyar kis-, 
közép- és nagyüzemi vállalkozásnak, ahogy azt nem tudja teljesíteni. Ezért a jogszabályi 
megfogalmazásban várhatóan külön nevesítésre kerül a „hazai termék” fogalma, amitől eltérő 
a „magyar termék” fogalma. A „hazai termék” várhatóan azt fogja definiálni, hogy legalább 
50 százalékban hazai alapanyagot kell a termékben felhasználni, míg a „magyar termék” 
sokkal szigorúbb, ott 95 százalékos ez az arány. A hungarikumok kérdésköre, amely más 
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jogszabályi körben szeretnénk hogy definiálásra kerüljön, a legszigorúbb, az a csúcsa ennek a 
piramisnak, ha felépítjük ezt a képzeletbeli logikát.  

Innentől kezdve gondoljuk azt, hogy erre a jogszabályi felépíthető a jelzés, a logó és 
az üzeneti rendszer a fogyasztók felé, hogy mit jelent hazai terméket vásárolni, mit jelent 
magyar terméket vásárolni, és mikor lehet benne biztos a fogyasztó, hogy az a terméket, amit 
levesz a polcról, tényleg hazai termékkörbe vagy a magyar termékkörbe, netán a hungarikum 
termékkörbe sorolást élvezi. Ez egyértelmű jelölési, logózási és nem kérdéses, hogy 
kommunikációs ismeretanyagot, háttérmunkát is fog igényelni a kormány részéről. Én úgy 
tudom a minisztériumtól, hogy az utolsó fázisban van a jogszabály előkészítése, tehát a 
normaszövegi szint és minden fázisa megteremtődött annak, hogy ebből hamarosan 
jogszabály keletkezzen. Ennyit szerettem volna a magyar termékkörhöz, a hazai 
termékkörhöz hozzátenni, ami nem konkrétan a mai tárgyalási anyagunk, de feltétlenül 
érintheti majd esetlegesen a hivatalt is, mert szeretnénk, hogyha nem élnének vissza ezen 
fogalmi körökkel a kereskedelmi és forgalmazó cégek. Mert egyet tudunk: a magyar 
fogyasztók a kérdések alapján mintegy 85-90 százalékban azt válaszolják, hogy szeretnének 
hazai vagy magyar terméket vásárolni, tehát a hajlandóság hála istennek igen nagy a 
vásárlókban. Ezt a statisztikai és közvélemény-kutatási adatot a kereskedelmi cégek is 
ismerik, ezért időnként hazainak látszó, de döntően külföldi eredetű terméket próbálnak 
hazaiként, hazai jelzésekkel, logókkal, színekkel, trikolórral és egyéb csomagolási trükkökkel 
közelebb vinni a fogyasztóhoz, aki néha netán azt hiszi, hogy akkor magyar terméket 
fogyaszt.  

Itt szeretnénk egy elég markáns jogszabályi háttérsegítséget adni a hivatalnak, és 
reméljük, hogy azzal a vehemenciával fogják ezt is vizsgálni, mint ahogy most, a gyengített 
jogszabályi környezetben is megtették ezt önként vállalt feladatként, és lehet, hogy ezek 
próbaperekhez vagy nem is tudom, hogy hova vezetnek. Üdvözöljük, hogy legalább erre 
vállalkozott a hivatal, és nem tolta el magától a kérdést azzal, hogy nem tisztázott a 
jogszabályi feltétel, én tehát addig nem vizsgálódnék. Az előző vezetéstől láttunk ilyet, a 
Mezőgazdasági bizottság régebbi tagjai emlékeznek arra, hogy komoly vitánk volt a 
Versenyhivatal mezőgazdasági területre vonatkozó vizsgálataival, több esetben nem is 
fogadtuk el, és nem értettünk egyet a megállapításokkal. A végeredmény az lett, hogy a 
magyar termelők és előállítók kerültek versenyhivatali eljárás alá, a tojástermelők erre a 
tipikus eset, akik egyszerűen az Európai Unió kihívásának szerettek volna megfelelni, mert 
nem értették, hogy hogyan lehet az, hogy egy szlovák vagy egy lengyel tojás olyan áron 
kerülhet be, és ezért önköltségelemzéssel megnézték a hazai tojásgyártóknál, hogy uraim, 
akkor önöknél, a szövetség tagjainál - ezek szövetségi tagok voltak - mennyi az előállítási 
költség, mi az a minimálár, és ezt az akkori Versenyhivatal kartellezésnek minősítette, és 
százmilliós büntetési nagyságrendet szabott ki. A bumeránghatás érvényesült, a fegyver 
visszafelé sült el tehát. Ez bennünket roppantul megdöbbentett.  

Amire még az esetleges jövőbeni munkálkodással kapcsolatban ki szeretnék térni, az 
az, hogy nem ismerem, mert gondolat az európai dimenzióba fog elvezetni, de tény, hogy van 
olyan magyarországi árucsoport és szolgáltatás, amelyet nemzetközi cégek végeznek, 
magyarul Magyarországon is van telephelyük, és van Németországban, Franciaországban 
vagy Európa más pontján is, és most már egyértelműen a rendelkezésünkre áll az a 
megdöbbentő adat, hogy ennek a cégnek a terméke vagy a szolgáltatása külföldön sokkal 
olcsóbb, mint Magyarországon. Ami a megdöbbentő, hogy több külföldi cégnek több ilyen 
terméke Magyarországon egységesen drágább, míg ezeknek a más cégcsoporthoz tartozó 
cégeknek a termékei odahaza olcsóbbak. Rögtön nevesítem: a bankszektorról beszélek. A 
PSZÁF, az ÁSZ és mindenki minden évben leírja a jelentésében, hogy a legnagyobb 
haszonkulccsal Magyarországon dolgozik a bankszektor. Most nem nevesítem, mert akkor 
végig kellene sorolnom az összes külföldi tulajdonú bankot, amely Magyarországon 
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telephellyel, fiókkal rendelkezik, de jellemző náluk, hogy az anyaországban és a más 
országban letelepedett bankcsoportjuknak nem olyan nyereségtartalmat mutató szolgáltatásaik 
vannak. Rögtön a számlanyitástól kezdve a bankkártya alkalmazásáig, a nyilatkozatok 
kiadásáig igaz ez. Például egy vállalkozónak, amikor pályáznia kell, nyilatkoznia kell, hogy 
van-e számlavezető bankja, és annak a banknak ezt le kell igazolnia. Megdöbbentő módon 
ezeket a nyilatkozatokat a bankok most mondjuk 10 ezer forintért adják ki, tehát hogy igen, 
nálam vezeti a számlát - megjegyzem, hogy máshol, ugyanennek a banknak a külföldi 
cégcsoportjánál ezeket ingyen adják. És az a megdöbbentő, hogy ezt nem egy bank teszi meg, 
hanem mindegyik bank ugyanígy jár el. Én itt vélelmezem az összebeszélést vagy az egyen 
szintre való emelését ezeknek a véleményem szerint törvénytelen költségeknek, azok 
áthárításának. Ilyenkor lehet-e európai kitekintéssel is lennie a Versenyhivatalnak, hogy, 
uraim, hogy tetszenek ezt csinálni, hogyha odahaza önöknél ugyanez a szolgáltatás a 
töredékébe kerül, miért kerül Magyarországon ennyibe?  

Ezt a logikát szeretném megemlíteni a mobiltelefon-szolgáltatás kapcsán a percdíjak 
piacán. Megdöbbentő, hogy ugyanaz a cégcsoport, amely Magyarországon is létezik, és akkor 
konkretizálom: Hollandiában a szolgáltatásai döntő mértékét mondjuk ingyenesen 
szolgáltatja, itt pedig nagyon komoly percdíjakat számolnak fel, különösen ha valaki külföldre 
telefonál. Tehát ugyanaz a cégcsoport ugyanazzal a fizikai elosztó-, toronyhálózati rendszeren 
dolgozva külföldön valamiért sokkal olcsóbban vagy ingyenesen végzi ugyanazt a 
szolgáltatást, mint itt Magyarországon, és megdöbbentő módon ezt mindegyik 
mobilszolgáltató el tudja érni itt Magyarországon. Azt tételezem fel, hogy ha az egyik nem 
tudná elérni, vagy nem akarná, akkor ő versenyhelyzeti előnyt szerezne, és a többieknek 
küzdeniük kellene, hogy ők is tudjanak olyan szolgáltatási díjakkal dolgozni. De nem ez 
történik, hanem itt Magyarországon mindenki fenntartja azokat a díjait, miközben ugyanezen 
cégcsoportok odahaza vagy más európai országokban nem azokat használják.  

Hogy közelítsek egy kicsit a mezőgazdaság területéhez, itt van a cukor esete. Most 
nem az egész rendszerről van szó, hogy mi történt itt 20 év alatt, hanem arról, hogy amikor 
abba a kellemetlen helyzetbe sodródtunk, hogy 2009 után importőrökké váltunk, mi történt. 
Ugyanazt a brazil nádcukrot importálja Európa minden importra szoruló országa, és ha most 
leveszem az áfakülönbözetet, ami Magyarországon 25 százalék, máshol meg 10, 20 vagy 
akármennyi százalék, megdöbbentő módon ugyanazt a Brazíliából importált cukrot a 
szlovákok, az osztrákok, a horvátok végáron olcsóbban forgalmazzák, mint mi 
Magyarországon, és Magyarországon az összes kereskedelmi lánc egységesen magas áron 
tudja ezt tartani, tehát egyik sem mondja azt, hogy ez a brazil cukor olcsóbb, mint ha 
Európából vagy máshonnan venném, és ezért ugyanannyiért adom, mint Ausztriában. 
Közismert volt, hogy megrohanták a szlovák, az osztrák és horvát üzleteket a magyar határ 
mentén lakók, és volt, aki mázsaszámra hordta be a cukrot egyénileg vagy magánüzleti 
célokra is fordítva azt. Az alapanyag egy országból, Brazíliából származott. Hogy létezik az, 
hogy egy alapanyag valamiért csak Magyarországon tud megjelenni egy magas árszinten, az 
összes többi országban nem?  

Tovább közelítve a mezőgazdasághoz: növényvédő szer. Ezeket már döntő mértékben 
külföldi multinacionális cégek állítják elő, nagyon pici hányada maradt a területnek magyar 
kézben. A növényvédő szerek általában igen drágák, nagyon komoly kutatási háttér kell 
hozzájuk, ezt én értem is, de megdöbbentő módon egy 1 kilós, 5 kilós, 10 kilós, 50 kilós 
kiszerelésű növényvédőszer-egység, ugyanaz a termék ugyanattól a gyártótól Olaszországban 
jelenleg kétharmad annyiba kerül, mint itt, Magyarországon - az áfakülönbözetet leszámítva, 
mert az hazai dolog.  

Van-e a Versenyhivatalnak eszköze erre, hiszen önök egy nagy rendszerben, az Unió 
versenyhivatali rendszerének is tagjai; illetve legyenek szívesek, vagy lennének szívesek, 
vagy az eszközrendszert tekintve van-e lehetőségük arra, hogy az általam felsorolt területeken 
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- négy területet említettem meg - is megnézzék, nem történik-e a magyar területen, az itt 
érintett, itteni forgalmazó szereplők részéről egységes, összehangolt ártartás a külföldi 
pozíciókhoz képest? Örömmel venném, hogyha egy év múlva esetleg erről is tudnánk majd 
beszélni.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülésvezetést. 
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én egy kérdést 

szeretnék feltenni. Z. Kárpát Dániel úr hozzászólásában volt egy érdekes dolog, a büntetési 
tételnek a nagysága, ami nagyon fontos. Milyen javaslata lenne esetleg a hivatalnak arra, hogy 
mihez viszonyítva milyen mértékűre kellene a büntetést emelni, hogy annak elrettentő hatása 
legyen? Mert azt sem tartjuk jónak, hogy egy kis hazai boltot, akármilyen maszekot 
megbüntetünk 7 millióra, és 7 millióra büntetünk meg egy Tescót, de hogyha a 7 ezret és a 
7 milliót veszem, akkor is nevetséges ez a Tesco számára - bocsánat, hogy név szerint 
mondom a céget, de általában ezek voltak. Ezzel kapcsolatban van-e valami ajánlásuk, amit 
majd mi figyelembe vehetünk aztán a törvényhozásban? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt szeretném erősíteni, amit az elnök 

úr elmondott, hogy még erősebb eszköztár kell a Gazdasági Versenyhivatal részére, hiszen a 
kormány az elmúlt egy év alatt, úgy gondolom, nagyon sokat tett a gazdák, a termelők és a 
beszállítók érdekében, védelme érdekében, de mindez fél siker, hogyha a termelők, a gazdák 
és a beszállítók ezt nem tapasztalják. Hiszen amikor a tisztességtelen piaci magatartással 
szemben a törvényjavaslat megszületett, a polcpénz, a 30 napon túli fizetés, a korlátozás, az 
akciózás a magyar termelők kontójára, ahogy az előadásban is hallatszott, sajnos nagyon sok 
esetben továbbra is él és virul a termelők kárára - ez is egy olyan lépés volt, amit szerettünk 
volna megtenni a termelők, beszállítók védelme érdekében, de nem működik. A másodlagos 
élelmiszer-biztonsági követelmény egy nagyon fontos lépés volt a kormány részéről, de fél 
siker, hogyha a termelők védelmében a termelők szintén nem érzékelik.  

A vizsgálatokkal kapcsolatban szeretnék egy történetet kiemelni. Nyáron mindannyian 
megismerhették, hogy a vidékfejlesztési miniszter úr a hátán vitte mondjuk a dinnyemarketing 
ügyét. Amikor a Tesco meghirdette, hogy egy bizonyos naptól már csak magyar áru kapható a 
boltokban, akkor én nem a személyes érintettség miatt, hanem mert ebben van a legnagyobb 
szakmai tapasztalatom, végigjártam 11 multicéget, a Tescókat, amelyek meghirdették, és 
egyetlenegy helyen nem volt magyar áru, ráadásul a termék olyan gomba- és rovarfertőzött 
volt, amit külföldre magyar termelő nem szállíthatna ki, ezek a Törökországból meg 
Spanyolországból, Görögországból, Tunéziából behozott áruk pedig megjelenhettek az 
élelmiszerláncokban, úgy, hogy egy kosárba tették ezeket a kenyérrel, a sajttal meg az összes 
többivel.  

Még erősebb eszköztár szükséges ahhoz, hogy ezek hatékonyabban működjenek, mert 
egyébként az összes kezdeményezés hiábavaló a kormány részéről. Nagyon fontos volna a 
fogyasztók védelme érdekében is, hogy ez a megtévesztés ne folytatódhassék, ami most is 
működik. Ismerjük a történetet, amikor a Kínából és Kanadából behozott borsót, babot olyan 
zacskóba teszik bele, amelyen a magyar gazda, a pulikutya szerepel, minden olyan jellemző 
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tulajdonság rajta van, amely magyar termelőre enged következtetni, sőt még nagy betűkkel rá 
is van írva, hogy köszönjük, hogy vásárlásával magyar vállalkozást erősített, ugyanakkor pici, 
apró betűvel ott van, hogy a származási hely Kanada és Kína. Ez minden további nélkül 
működik még a mai napon is, pedig ez elég figyelemfelkeltően egyszer már fel volt tálalva.  

Úgy gondolom, hogy nemcsak a termelők és a beszállítók érdekében, hanem - ahogy 
az elnök úr is mondta - a fogyasztók védelme érdekében is nagyon fontos, hogy ez a 
legrövidebb időn belül megváltozzon, hiszen nagyon széles azoknak a fogyasztóknak a köre, 
akik egyre nagyobb igényt tanúsítanak annak irányába, hogy valóban magyar terméket 
szeretnének vásárolni, de ezekben a boltokban még mindig félre vannak vezetve a fogyasztók. 
Fontos tehát az eszköztár szélesítése ahhoz, hogy ez sokkal hatékonyabban tudjon működni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, megadom a szót az 

elnök úrnak; amely terület kapcsán úgy érzi, hogy reflektálni szeretne, tegye meg.  
 

Dr. Juhász Miklós (Gazdasági Versenyhivatal) válaszai, reflexiói 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. A magyar 
termék kérdésére mindenképpen kitérnék, meg azért igyekszem végigszaladni - legalább 
tőmondatokban - a felvetett kérdéseken, mert mindegyik lényeges. A magyar termék 
tekintetében, úgy érzem, egy kicsit előre is haladtunk, hiszen volt olyan média, amely éppen 
azt kifogásolta az eljárásunkban, hogy milyen önkényesen jártunk el, és önkényesen 
indítottunk eljárást jogszabályi háttér nélkül. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére az a 
helyes és jó út, hogyha mi ezt a kérdést valóban nagyon fontos, kiemelt kérdésként kezeljük, 
mert az emberek többségét igenis érdekli, hogy magyar terméket vásárol vagy sem, a 
felmérések egyértelműen mutatják, hogy a döntéshozatal során ez egy nagyon fontos 
szempont, az egyik legfontosabb szempont az ár után, hogy magyar terméket vesz-e vagy 
sem. Ilyen körülmények között nem mehetünk el e mellett, és a jövőben is oda fogunk erre 
figyelni. Az kétségtelen, hogy az az eljárás, amelyben most megszületett az első döntés, 
nyilván egyfajta próbaper is lesz, és iránymutatás lesz a jövőre nézve is, ahogy az elnök úr is 
említette. 

Visszatérve az elejére: valóban, a jelenlegi vezetés az elmúlt év végén, novemberben 
vette át a hivatal vezetését, tehát gyakorlatilag egy olyan évről számoltunk be, amely más 
vezetés alatt zajlott, bonyolódott.  

Malomkartell. Erre nem tudok mit mondani. Azt tudom mondani, hogy az egyik 
helyettesem volt a képviselője az egyik eljárás alá vontnak, neki egészen más véleménye volt, 
de most csak azt tudom mondani, hogy vigyázzba állok, és a döntést figyelembe veszem, neki 
egészen más szempontjai voltak - ez csak egy személyes megjegyzés volt. Úgyhogy abszolút 
megértem a felvetést, de nem tudok ezzel mit tenni azon kívül, hogy széttárom a karom a 
malomkartellel kapcsolatban.  

Az etikai kódexeket illetően nekem is van személyes véleményem. Nekem mindig azt 
mondják a kollégáim, hogy ezek már olyan összebeszélés-gyanús dolgok, amikor a szakmai 
szövetségek, érdekképviseletek bizonyos ajánlásokat, bizonyos követendő közös 
magatartásokat megfogalmaznak. Én személy szerint ezzel kevéssé értek egyet, ha 
mondhatom ezt ebben a körben, de nálamnál okosabb emberek azt mondják, hogy ez nem így 
van. Figyelni fogunk erre, mert én is azt gondolom, hogy segíteni kell a piaci szereplőket 
abban, hogy eligazodjanak a mi elvárásainkban. Ha önként vállalnak bizonyos 
magatartásokat, és valóban el tudjuk határolni a kartellgyanús összebeszéléstől, én ezt 
mindenképpen támogatandónak tartom személy szerint is.  
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Ami a fogyasztóvédelem eszközrendszerét illeti, és azt, hogy erősebben, 
markánsabban kellene megjelennünk, ebben nyilván segítség lesz vagy lehet egyfajta olyan 
jogszabályi háttér, amely ezt az eszközrendszert kibővíti, és segíti a munkánkat. De azt 
mindenesetre már most mondhatom, hogy az a szemléletünk és az a felfogásunk, hogy a 
bírságolással, a bírságolás eszközével kicsit határozottabban élünk. Talán önök előtt is 
ismeretes a közelmúltban az Auchannal kapcsolatban kiszabott bírság, amely azért egy elég 
jelentős bírság volt, és az nem az érdemi döntésre vonatkozott, hanem az azért került 
kiszabásra, mert nem szolgáltatott adatot. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Versenyhivatal 
megállapította volna a jogsértést, hanem egész egyszerűen azért történt ez, mert azt 
tapasztaltuk, hogy ezek a piaci szereplők gyakran úgy próbálnak kibújni a felelősség alól, 
hogy nem adnak adatot, nem szolgáltatnak adatot, és utána a Versenyhivatal ott áll, és 
széttárja a karját, hogy akkor nem tudunk mit csinálni. Úgy gondolom, rossz üzenet lenne a 
piac felé, hogyha így lehetne mentesülni a felelősség alól, ezért, azt gondolom, a jövőben a 
jelenlegi jogszabályi keretek között is lehetséges kényszerítő eszközrendszert, ideértve a 
bírságokat is, határozottabban kívánjunk majd igénybe venni.  

Felvetődött a vis maior kérdése és ez a levél, ugyan ez egy 2011-es ügy. Tudom, 
magam is abszolút egyetértek velük és megértem a gazdákat, de sajnos van egy olyan 
vonatkozása ezeknek a dolgoknak, hogy sokszor azt hiszik, hogy a Versenyhivatal alkalmas 
arra, hogy egy két fél közötti jogvitát helyrehozzon vagy rendezzen. Erre nem vagyunk 
alkalmasak. Ebben nem tudunk partnerek lenni, mert mi nem tudjuk megítélni egyik sérelmet 
szenvedett félnek sem azt a kártérítést, amit ő valójában joggal is elvárhat. Igazából itt sajnos 
a mi eszközrendszerünket kicsit szűkösnek érzem, de ígérem, hogy minden sarkon ott 
leszünk, figyelünk, és abban az esetben, ha értesülünk arról, vagy bármilyen adat merül fel 
arra nézve, hogy valamiféle egyeztetésről, összehangolt magatartásról van szó a felvásárlók, 
az integrátorok esetében, akkor fel fogunk lépni. Ennyit a fogyasztóvédelem területéről. 

A pénzügyi szektort illetően - én ezt nem hangsúlyoztam a jelen beszámolóban - is 
vannak olyan területek, ahol magunk is már most eljártunk, felléptünk, ilyen például a 
bankkártyákkal kapcsolatos kérdéskör. Most is folyamatban van egy olyan eljárásunk, 
amelyből kitűnik, úgy tűnik, hogy eltérő díjszabást alkalmaznak a bankok, az egyik horror 
magas összeget a másikhoz viszonyítva - most nem akarom mondani, hogy melyik kártyáról 
van szó -, és ennek megfelelően az összes kereskedő azt a bankkártyát preferálja, ahol ezt a 
nagyobb díjazást számítja fel a bankkártya-tulajdonos, mert ebből ő is többet kap vissza. Itt 
milliárdokról van szó, ez, ahogy én emlékszem, egy olyan 7 milliárdos tétel, ami azért nem 
csekélység. Figyelünk, és európai kitekintésben is törekszünk természetesen arra - ennek az 
ügynek egyébként pont van európai vonatkozása is -, hogy a fogyasztói érdekeket a jövőben is 
megfelelően tudjuk kiszolgálni.  

A mobilszolgáltatók is egy régi témakör. Ez valóban egy olyan kérdés, ahol azért… Ja, 
bocsánat, az előbbi területen azért nekünk a PSZÁF mellett talán másodlagos a szerepünk. 
Nyilván nagyon fontos, egy együttműködési megállapodás is van közöttünk a PSZÁF-fal is, a 
társhatóságokkal is, de ott a PSZÁF nélkül azért sokra nem tudunk menni.  

A mobilszolgáltatóknál ugyanez a helyzet: ott az NMH-val van egy 
együttműködésünk, és ennek keretében nyilván odafigyelünk erre a területre is.  

Cukor - most is van egyébként egy cukorügyünk -, ez egy érdekes kérdés. Várhatóan 
az év második felében lezárul, kartellügyről van szó, tehát most is van ilyen folyamatban. Ez 
ugyan nem a privatizációs időszakot érinti, de van ilyen ügyünk, és igyekszünk ott lenni a 
vártán, hogy úgy mondjam.  

A büntetési tételek nagyságával kapcsolatosan az előbb már utaltam a követendő 
álláspontunkra.  

Azt hiszem, hogy itt nagyjából a végére értem a feljegyzéseimnek, mert az 
eszköztárról, a markánsabb és erőteljesebb eszköztárról is beszéltem már az előbb. Talán azt 



 16 

említeném meg még egyszer, hogy pontosan azért folytattuk le ezt az utóvizsgálatot ezekkel a 
nagyvállalatokkal, nagy kereskedelmi láncokkal szemben, mert ez a dolgunk, és ha 
visszaesést tapasztalunk, akkor a gyakorlatunk az, hogy magasabb összegű bírságot szabunk 
ki. Várjuk a jelzéseket mindenki részéről, mert nekünk ezek a jelzések szolgálnak az 
eljárásindítás alapjául. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel 
(Senki nem jelentkezik.), akkor szavazásra teszem fel, hogy ki az, aki elfogadja a 2010. évről 
szóló gazdasági versenyhivatali jelentés általános vitára való alkalmasságát. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak látom, nincs tartózkodó és nincs 
nemmel szavazó. Köszönöm szépen, a bizottság általános vitára alkalmasnak találja.  

Köszönjük szépen a jelenlétet és az előadást. 

A bizottsági előadó kijelölése 

Rátérünk a 2. napirendi pontra… (Horváth Zoltánné: Előadó.) Nem térünk rá - 
köszönöm szépen -, mert előadót kell állítanunk. Obreczán Ferencet szólítom meg ebben, 
hogy a bizottság véleményét képviseli-e. (Obreczán Ferenc: Igen.) Elfogadjuk-e Obreczán 
Ferencet? Ha igen, akkor kézfeltartással jelezzük ezt. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Most zárom le az 1. napirendi pont tárgyalását. 

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pont a Nemzeti Energiastratégiáról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott módosító indítványok megtárgyalása. Köszöntöm Olajos Péter helyettes államtitkár 
urat és kedves segítőit. Tudom, hogy esetlegesen el kell mennie, de az egyik kolléga itt marad 
majd, mert jelezték, hogy máshol is van kötelező megjelenés - igyekszünk ezt is figyelembe 
venni 

Az ajánlási pontok szerint haladunk. A titkárság kigyűjtötte azokat a módosító 
javaslatokat, amelyek a bizottság tárgykörébe tartoznak, és mindegyik ajánlási pont ilyen. Az 
1. pontban Puch László és társai javasolnak módosítást, ez összefügg a 4. és a 23. ponttal. A 
kormány álláspontját kérdezem.  

 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja. És 

én is szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait és az elnök urat.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e hozzá? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 

szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány ezt sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 4 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Egy rövid indoklást szeretnék kérni. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: A 3. indítvány Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata. Nevet 

kérnék szépen majd.  
 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Toldi Ottó főosztályvezető-

helyettes vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Itt kapcsolódó indítvánnyal lenne 
lehetőség a támogatásra, ennek a részletei önöknek nincsenek meg szövegesen, a támogató 
indítvánnyal kapcsolatos szövegek?  

 
ELNÖK: Már elnézést, az indítvánnyal kapcsolatos minden információ a képviselők 

rendelkezésére áll, az indokoló része is rendelkezésre áll. A kérdés az volt, hogy a kormány 
miért nem támogatja ezt az indítványt, ennek az indokolását kérte a képviselő asszony. (Varga 
Géza: Ellenzéki javaslat! - Szabó Rebeka: Ez a legegyszerűbb!)  

 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést… (Rövid szünet. - 

Varga Géza: Ez blamázs! Csináljunk már valamit! - Gőgös Zoltán: Írásban kérjük! - Varga 
Géza: Most improvizál a főosztályvezető-helyettes!)  

 
ELNÖK: Meg kell kérdeznem a kormány képviselőit, hogy mindegyik indítványnál 

elő fog-e állni az, hogy nem tudják megindokolni az esetleges álláspontjukat. Mert ha igen, 
akkor nehéz lesz haladnunk. Vagy pedig most ennél kérjek felfüggesztést, és továbbmegyünk 
a többi indítványra, amíg a kormány képviselője megtalálja a helyes választ?  

 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én Kovács Pál helyettes 

államtitkár urat helyettesítem ebben a minőségemben, és a helyettes államtitkárságról Toldi úr 
lett ide szakértőként kirendelve. Remélem, hogy a többire tudjuk mondani az indoklást, 
úgyhogy azt javasolnám, hogy haladjunk tovább, és később visszatérünk erre a kérdésre, hogy 
ezt miért nem támogatja a kormány. Elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Még annyit akartam kérdezni, hogy önöknek is ugyanaz az ajánlási legyűjtés 

áll-e a rendelkezésükre. (Olajos Péter bólint.) Jó. Ott elég egyértelműen megtalálható az 
eredeti indítványszám is, miszerint ez a H/3839/4. számú javaslat. (Olajos Péter: Így van.) 
Még ez alapján esetleg meg lehet keresni.  

Ennek a tárgyalását felfüggesztem. 
Az 5. indítványra térünk rá, amely Puch László és képviselőtársai indítványa, és 

összefügg a 8. pont alatti indítvánnyal. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 6. indítvány Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Szabó Rebeka jelzésére:) Igen, tessék! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Nem tudom, kérhetek-e esetleg egy rövid indoklást. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Akkor itt is kérünk szépen egy rövid indoklást. Ez az ajánlásban a 6. 

sorszámú javaslat, a benyújtási száma szerint pedig a 3839/5. számú módosító javaslat.  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. A kormány tehát nem 

támogatja. A határozati javaslat 3. pont első bekezdésének az eredeti megfogalmazása 
nemcsak a megújulókat, hanem többek között a meglévő erőművek széndioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló fejlesztéseket és az atomenergia hosszú távú 
fenntartását is tartalmazza, más szóval a széndioxid-kibocsátás csökkentésének igényét 
általános értelemben fogalmazza meg a villamosenergia-termelő szektorra nézve. A 3. pont c) 
alpontjában javasolt törlést nem támogatjuk, tekintettel arra, hogy hazánk esetében a Paksi 
Atomerőmű működésének nincs alternatívája. A c) pontban foglalt egyéb rendelkezések és 
alpontok beiktatását nem támogatjuk. A módosító javaslat lényegi elemeit az LMP már az 
atomtörvény módosítása kapcsán is megfogalmazta, és az atomenergia felhasználásával 
kapcsolatos minden információ teljes körű és azonnali nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
igényt már akkor is visszautasítottuk. Az atomtörvényben eleve szerepel, hogy az Országos 
Atomenergia Hivatal köteles tájékoztatni a közvéleményt az atomenergia alkalmazásának 
biztonságáról, a nukleáris védettségről, saját tevékenységéről, a fontosabb döntésekről és azok 
megalapozottságáról. Az engedélyes tekintetében az atomtörvény szintén tartalmazza a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos rendelkezéseket. Éppen ezért a javaslatot nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha 

nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 7. indítvány Puch László és képviselőtársai javaslata, amely összefügg a 15. ponttal. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ilyenkor hogy is állunk az egyharmaddal? 
Meg kellene számolnunk. (Horváth Zoltánné: A 6 egyharmad sem.) Ez 7 igen szavazat, tehát 
az egyharmadot megkapta az indítvány. Tehát kisebbség, de egyharmadot kapott az indítvány.  

A 9. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 10. indítvány Puch László és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
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A 11. indítvány Puch László és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Be kell jelentenem, hogy a 11. indítvány összefügg a 18-assal, remélem, ezt önök 

észrevették, én csak később.  
A 12. indítvány Puch László és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 13. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot viszont kapott az összes ellenzéki 
szavazattal. 

A 14. indítvány Puch László és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt sem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott. 
A 16. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 17. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, de 
egyharmadot kapott. 

A 19. indítványt Jávor Benedek tette képviselőtársával. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott. 
A 20. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott az indítvány.  

A 20. indítvány Puch László és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, ezt viszont támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Miért? (Derültség.) 

Nem… 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Mert jónak tartja a javaslatot, 

azért támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Értettük a kormány álláspontját, az ellenzék szemfülesen egy olyan 

indítványt tett, amelyről a kormány is úgy gondolja, hogy érdemes támogatni. Kérdés, 
észrevétel tehát nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 21. indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. 

A 22. indítvány Jávor Benedek és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Szabó Rebeka: Rövid indoklást kérek.) Rövid 

indoklást kér Szabó Rebeka képviselő asszony.  
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány azért nem tudja 

Jávor Benedek és Szilágyi László módosító indítványát támogatni, mivel Magyarországnak a 
gazdasági súlyával és lehetőségeivel, valamint a kibocsátásával arányosan és az ezzel 
kapcsolatos nemzetközi vállalásokkal összhangban kell hozzájárulnia a globális problémák 
kezeléséhez. Emellett kizárólag árverésalapú kvótaértékesítést a hármas cél szempontjából 
kell vizsgálni, vagyis a hazai villamosenergia-termelés versenyképességét nem 
kockáztathatjuk. Fontos kiemelni, hogy a szabad kiosztás részleges fenntartását az EU 
fejlesztésekhez köti, így az egyes lehetőség fejlesztési pénzek bevonására, hogy 2020-tól, 
amikor nem lehet felmentést kérni az árverezés alól, ne érintse hátrányosan a szektort.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, de egyharmadot kapott. 
A 24. indítvány Ipkovich György képviselő úr javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
OLAJOS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Itt térünk vissza a 3. indítvány indoklására, ha megkérdezhetjük a kormányt.  
 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr és 

képviselő urak, annyira megijedtem, mert még soha nem kerültem ilyen éles helyzetbe, hogy 
elszorult a mellkasom, úgyhogy most tudtam felfogni, mi a kérdés, és most tudom 
megválaszolni. Úgyhogy elnézésüket kérem, túl lámpalázas voltam. Ezt az 5. pontot azért 
nem támogatja tehát a kormány, mert gyakorlatilag a 2. pontban a versenyképesség, az 
ellátásbiztonság és a fenntarthatóság egymáshoz való viszonyát taglaltuk, a 3. pontban pedig 
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részleteztük a regionális infrastruktúraplatform célját, és ugyanezeket a gondolatokat, 
amelyeket önök be kívántak tenni, tartalmazza, csak azzal nem értünk egyet, hogy a 2. és a 3. 
elkülönült pont tartalma összekeveredjen. Tehát tartalmi, formai okból nem támogatjuk ezt a 
módosítási javaslatot.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

most szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, de 
egyharmadot kapott. 

Van-e olyan módosító indítvány, amelyről a jelenlévők közül bárki is tud, és 
tárgyalnunk kellene? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Akkor itt befejezzük.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom, köszönöm szépen a jelenlétet a kormány 
képviselőinek.  

Egyebek 

Rátérünk az egyebek napirendi pontra. Várhatóan egy hét múlva, délelőtt 10 órakor 
fogunk újra ülésezni előreláthatóan 4 napirendi ponttal. Egyelőre ennyit tudok tájékoztatásul 
elmondani. (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) 

A kötelező és esedékes miniszteri meghallgatásról egyeztettem Fazekas Sándor 
miniszter úrral, és október 18-át, egy délelőtti időpontot találtunk erre megfelelőnek. Ezt csak 
tájékoztatásképpen mondtam, ez jó három hét múlva lesz esedékes.  

Van-e az egyebekben bárkinek bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


