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Napirendi javaslat  
 
 1. A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 

alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (J/8117. szám) (Általános vita)  

Előterjesztő: dr. Juhász Miklós   a Gazdasági Versenyhivatal elnöke 
  
2.  Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

  
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8880. 
szám) (Általános vita) 

  
4.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Font Sándor  (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István  (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
  

Helyettesítési megbízást adott   
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Jakab Istvánnak (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Juhász Miklós elnök (Gazdasági Versenyhivatal)  
Dr. Bogdány Viktor Ferenc vezető tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kolossváry Gábor főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Pomozi Virág Hoa Binh környezeti hatásvizsgálati referens (Vidékfejlesztési 
Minisztérium) 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
képviselőtársaimat, meghívott előadónkat, a munkánkat segítő tisztviselőinket. Köszöntöm 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm az egyes 
napirendi pontokhoz érkezett előadókat, akiket az egyes napirendi pontoknál külön fogok 
köszönteni. Először azonban a napirendi pontok elfogadását kell megtennünk. Ezért kérdezem 
a bizottság tagjait, hogy a szokásos módon kiküldött napirendi javaslatunkhoz van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja az így 
kiküldött napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 
haladni. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló J/8117. számú beszámoló (Általános vita) 

Első napirendi pontunk a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentéstervezet, a 8117-es számon került 
benyújtásra. Az előterjesztő, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke is jelen van, így köszöntöm 
dr. Juhász Miklós urat, aki egyben a benyújtott jelentéstervezethez, kérem, hogy szóbeli 
kiegészítését tegye meg. Elnök úr, megadom a szót.  

 

Dr. Juhász Miklós (Gazdasági Versenyhivatal) szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Gazdasági Versenyhivatal beszámolója az elmúlt 
évihez, a 2010-eshez képest két vonatkozásban módosult egy kicsit. Egyrészről a 2010-es 
beszámolók kapcsán elhangzott a képviselők részéről, hogy a piacok rövid értékelésére igényt 
tartanak. Ezt mi a 2010. évi beszámolóban mellőztük, ezért ezt beépítettük a beszámolóba.  

Egy rövid eseménynaptárt is beépítettünk, ezzel próbáltuk dátumszerűen felsorolni 
azokat a fontosabb történéseket, eseményeket, konferenciákat, amelyek a hivatal életében a 
legjelentősebbek voltak, és egy könnyebb áttekinthetőséget próbáltunk ezzel biztosítani. 
Formai megközelítésben próbáltuk egy kicsit dinamikusabbá tenni a beszámolót, és bizonyos 
dolgokat kiemeltünk a szövegben. Ezek olyanok, amelyeket a bíróság az ügyek felülvizsgálata 
során fontosnak tartott kiemelni, vagy a Versenytanácsnak valami fontosabb mondása volt, 
vagy egyáltalán olyan gondolat, amiről úgy véltük, hogy lényeges, hogy kiemelésre 
kerüljenek és az érintettek számára rögtön feltűnőek legyenek.  

Mire fókuszáltunk az elmúlt évben? Elsősorban a kartelek elleni küzdelem volt a 
hivatal célpontjában, másrészről a fogyasztóvédelmi területen a fokozottan sérüléses 
fogyasztókkal kapcsolatos tevékenységre koncentráltunk.  

Itt mire gondolunk? Ez már régóta egy napirenden lévő kérdés. Azok az anyagilag, 
egészségügyileg nehéz helyzetben lévő személyek, akik bízva a gyógyhatású 
készítményekben, abban, hogy hitelt kaphatnak, holott BAR-listások, és így tovább, tehát az ő 
érdekeiket próbáltuk ebben a megközelítésben védeni.  

Nézzünk néhány fontosabb adatot az elmúlt évről! 109 eljárás indult, és 114- zárt le a 
hivatal. Ez gyakorlatilag a 2010-es évihez képest nagyságrendileg azonos szám. (Sáringer-
Kenyeres Tamás és Farkas Sándor érkezik az ülésterembe.) Amivel mégis csökkent, az a 
fúziós ügyek száma, mert az nagymértékben, 12-vel csökkent. Ez nyilván a válságnak 
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köszönhető. A lezárt ügyek közül a fogyasztóvédelmi ügyek száma és aránya nőtt, a 
kartellügyekből ugyanannyit zártunk le, erőfölényes ügyekből kevesebbet.  

Nézzünk néhány fontosabb eseményt, ami az elmúlt évet jellemezte a hivatal életében! 
Ami talán az egyik legfontosabb volt, az a panaszkezelés új rendje, átszerveztük az 
ügyfélszolgálati irodát az év elején. Ennek az a lényege röviden, hogy egy előzetes szűrést 
próbáltunk beépíteni az eljárásba, ezáltal tehermentesítjük a vizsgálókat az ilyen jellegű 
panaszokkal kapcsolatos munka alól.  

Ha belegondolunk, hogy mintegy 4800 jelzés érkezik a hivatalhoz, és ez a 4800 
telefonos, személyes megjelenés, írásbeli panasz, interneten érkező bejelentés, ez olyan nagy 
szám, amit nyilván valamilyen formában szűrni kell, mert különben elvész a hivatal vizsgálói 
gárdája a jelzések között. Ezért került sor erre a szervezeti átalakításra. Úgy tűnik, hogy ez 
bevált, mert a tapasztalataink szerint a panaszok kétharmada lezárásra került az 
ügyfélszolgálati irodán. Egyébként az érkezett panaszok száma 1820 volt, a bejelentéseké 
192, és összesen ezekből 125 volt alkalmas arra, hogy eljárás induljon belőlük. Ez 
nagyságrendileg a korábbi éveknek megfelelő.  

Fontos esemény volt az elmúlt évben az ágazati vizsgálat lezárása, ami a lakás-
takarékpénztárak területét érintette. Itt az volt a vizsgálat indításának az oka, hogy bár nagy a 
jövedelmezőség, mégsem jelentek meg új piaci szereplők, és emellett a két piaci szereplő 
termékszerkezete is meglehetősen hasonló volt. Itt arról van szó, hogy valaki 
megtakarításként elhelyez egy bizonyos összeget az adott pénzintézetnél, majd az eredeti 
elképzelés szerint a lakásvásárlásnál egyfajta kedvezményes hitelhez jut.  

A legfontosabb következtetése az ágazati vizsgálatnak az, hogy egyrészről 
beavatkozásra, a felügyeleti eljárás megindítására nincs szükség, mert a piacra lépés 
lehetősége adott, mint ahogy ez meg is történt időközben. Van egy harmadik szereplő is a 
piacon. Viszont azáltal, hogy gyakorlatilag leállt a lakás célú hitelezés, azt is kell lássuk, hogy 
a konstrukció némileg diszfunkcionálisan működik, ugyanis a lakás-takarékpénztárak olcsón 
jutnak forráshoz, az az összeg, amit kamatként fizetnek a betéteseknek, az egy minimális 
összeg. Ezt a jogszabály rögzíti, és ezt a minimálisan megszerzett forrásösszeget gyakorlatilag 
a piacon nagyon kedvező feltételekkel tudják kihelyezni, hiszen a forrásoldalon a költségük 
minimális. Ami miatt mégis nyilván megéri a betétesnek az, hogy a lakás-takarékpénztárhoz 
megy, az az állami támogatás, mert hiszen így, összességében mégis kedvezőbb hozamhoz 
jut. Őt pedig nem érdekli, hogy kamat vagy állami támogatás miatt. Azaz, röviden szólva a 
mondanivalóm lényege az, hogy a lakáspiac leállása miatt ez a konstrukció egy kicsit 
diszfunkcionálisan működik, érdemes lenne végiggondolni bizonyos szabályozási 
korrekciókat, de nagyon figyelve arra, hogy a kiszámíthatóság megmaradjon.  

Május 30-án került sor az európai versenynap megrendezésére, ez a mindenkori 
európai uniós elnökséget ellátó tagállam versenyhivatalának a szerepe. Ezen az európai 
versenyágazaton belüli konvergencia kérdését jártuk körbe. Részt vett a konferencián Joaqín 
Almunia és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr.  

A bírságközlemény és az új fúziós eljárásrend kidolgozását is megkezdtük, erről nem 
beszélnék most többet, nyilván a 2012. évi beszámolóban részletesen lesz szó róla, végül is 
ekkor került bevezetésre.  

Ezek után engedjék meg, hogy néhány fontosabb ügyre utaljak, ami talán ezt a 
bizottságot is jobban érdekelheti. Ilyen mindenekelőtt a magyar termékkel kapcsolatos ügyek, 
amellyel a hivatal életében első ízben, 2010-ben indult. (Gőgös Zoltán érkezik.) 2010 óta 
összesen a mai napig öt ilyen eljárás indult. Az elmúlt évben négy indult, 2010-ben egy, és az 
egyik ügy már jogerősen is lezárult. Ez egy olyan jellegű ügyindítás volt, ahol érdemes volt 
végiggondolni, hogy a jelenlegi jogszabályok keretei között, tehát a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény alapján jártunk el, és úgy tűnik, hogy 
a magyar termék, a „magyar termék”, a „hungarikum” megjelölés a fogyasztók nagy része 
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számára, nagy tömegére nézve egy pozitív többlettartalmat hordoz, és ezért fontos ez a 
kérdés. Nos, úgy tűnik, hogy ezek a kvázi mintaeljárások megindultak, van, ami már 
jogerősen le is zárult, tehát a bíróság is szentesítette a hivatal döntését - úgy gondoljuk, hogy 
ez jó irány.  

Ami kérdés lehet, hogy idő közben a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről is 
megjelent az a rendelet, amely szeptembertől lépett hatályba. Ez egy kicsit más terminológiát 
használ, mint az Fttv., de összességében, úgy látjuk, egy irányba mutat a hivatal gyakorlata és 
az új jogszabály. Lesz azért olyan, van egy-két dolog, amit talán érdemes pontosítani, itt a 
„hazai feldolgozású termék” definíciójára gondolok elsősorban, mert a magyar termék és a 
hungarikum vonatkozásában ugyanaz, nagyjából ugyanaz a megközelítés.  

Fontos ügy volt az elmúlt évben az ingatlandepóval kapcsolatos eljárásunk, ami azért 
volt lényeges, mert a fogyasztók igen széles körét érintette, százával érkeztek a panaszok 
hozzánk. Egy internetes ingatlanértékesítő oldalról volt szó, amely ingyenes hirdetést ígért 
30 napig, majd utána nem törölték a hirdetést, és az ügyfeleket nem tájékoztatták lényeges 
feltételekről, így például arról, hogy regisztrációs kötelezettség van, és a hirdetések 
aktualitása is kívánnivalót hagyott maga után.  

Fontos ügycsoport volt a fogyasztói csoportokat érintő GVH-s eljárások köre. Az 
elmúlt évben négy ilyen ügyet zártunk le, 18 és 19 millió forint közötti összeggel zártunk le. 
Idő közben e téren is megszületett a jogszabály, amely ha igazából teljes mértékben nem is 
rendezi a kérdést, de az új fogyasztói csoportok alakítását megtiltja. Eddig igazából csak a 
GVH volt az, aki fellépett az ilyen ügyekben. 28 ilyen ügyet indítottunk az elmúlt években, és 
65-66 millió forint összegű bírságot szabtunk ki - hozzáteszem: nem sok eredménnyel, tehát 
igazából ez nem oldotta meg a problémát.  

A gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban: régóta a hivatal fókuszában állnak az 
ilyen jellegű termékeket árusító cégek. Az étrend- és táplálékkiegészítő termékekkel 
kapcsolatban is elmondhatnám ugyanezt, de ezekre lényegében nem térnék ki részleteiben. 
Talán az étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban megemlíteném, hogy jelenleg hat 
hatóságnak van szerepe e téren: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, a GVH-nak, a 
NÉBIH-nek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak, a megyei kormányhivatalok 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságainak, az OÉTI-nek és az ÁNTSZ-
nek, tehát úgy gondoljuk, és ezzel kapcsolatban javaslatot is megfogalmaztunk, hogy érdemes 
lenne a hatásköri feladatokat egyértelműen rögzíteni, mert ebben a kavalkádban néha elvész a 
gyerek.  

Röviden a versenypártolásról. 2011-ben körülbelül ugyanannyi jogszabálytervezet és -
előterjesztés érkezett hozzánk, mint az elmúlt évben, valamivel, talán nyolccal volt kevesebb 
az előző évben, vagy az idei évben ennyivel volt több. Ami megfigyelhető, az az, hogy 
gyakorlatilag gyakran viszonylag rövid idő állt a rendelkezésünkre - ez a korábbi években is 
hasonlóan alakult. Az észrevételeinket megtettük, amikor a jogalkotó figyelembe vette, akkor 
beépítette, volt, amikor nem, mi igyekeztünk a versenyszempontokat megjeleníteni.  

A Versenykultúra Központról néhány szót. A Versenykultúra Központ feladata az, 
hogy a versenykultúra terjesztésében működjön közre. 61 pályázati anyagot bíráltunk el az 
elmúlt évben, 18-ra kötöttünk szerződést, több mint 16 millió forint összegű támogatás 
kifizetésére került sor. Kiadtunk egy angol nyelvű könyvet magyar nyelven, az Európai 
versenyjog közgazdaságtana című angol nyelvű könyvet adtuk ki magyarra fordítva. A 
szerzője Simon Bishop és Mike Walker.  

A Versenytükör megújult formában és tartalommal jelenik meg. Itt törekszünk arra, 
hogy szakmailag egy kicsit többlettartalommal töltsük meg a korábbiakhoz képest.  

A regionális oktatási központ az OECD-vel történő együttműködés keretében a kelet- 
és közép-európai államoknak segít abban, hogy a versenyjogi intézményrendszert, a 
versenyjogi szabályok kialakítását alkossák meg. Ebben játszik fontos szerepet ez a központ.  
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Az együttműködési megállapodások változatlanul élnek, a NAV-val újrakötöttük, a 
közbeszerzési hatósággal jelenleg is tárgyalunk, a PSZÁF-fal módosítottuk az 
együttműködési megállapodásunkat, és ilyen él az NMHH-val is.  

A nemzetközi kapcsolatokról csak annyit, hogy három igazán lényeges hálózat van, 
amelyben a hivatal szerepet játszik, többen is együttműködünk, de igazából az OECD, az 
Európai Versenyhálózat és a Nemzetközi Versenyhálózat az, amelyben különböző 
munkacsoportokban részben tisztségviselőként, részben pedig munkatársként tevékenykedik a 
hivatal.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani, és akkor várom az esetleges 
kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
A bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdések, észrevételek megtételére. 

(Jelentkezések.) Felülről kezdem, Patay Vilmos kezét láttam először, utána Pócs János 
következik, ha addig ellenzéki képviselő nem jelentkezik, így rögzítem a sorrendet. Jakab 
István jelzését is látom, felírom a sorrendet. Akkor Patay Vilmos következik. 

 

Kérdések, hozzászólások 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két területre 
vonatkozó két különböző kérdésem lenne az elnök úrhoz. Az egyik, ami konkrétan érdekelne, 
amikor versenykorlátozó megállapodások, jogsértés kapcsán bírságot szabnak ki. Pár évvel 
ezelőtt malmok tettek ilyet, és 50 millió forint a kiszabott bírság. Ilyen esetben milyen módon 
oszlik meg a felek között ez a bírság? Ez lenne az egyik.  

A másik egy teljesen más jellegű dolog. A hivatalnak a jogszabálytervezetek 
vonatkozásában is van lehetősége, feladata: az elfogadott jogszabályok elfogadása előtt 
észrevételeket tenni, nyilvánvalóan versenyjogi szempontból. Mi a tapasztalat, illetve mi a 
gyakorlat, mi a lehetőség, hogy amikor azt tapasztalják, hogy nem veszik figyelembe a 
jogszabályalkotók a GVH, tehát a hivatal észrevételeit, figyelik-e később, hogy annak van-e 
esetleg versenyjogi szempontból bármiféle következménye? Akkor ismételten észrevételezik? 
Van-e tehát ilyenféle monitoring, hogy történt egy szabályváltozás, önök állást foglaltak, 
aztán két év múlva vagy egy év múlva nyilván van egy tapasztalat, és akkor ismét jeleznek? 
Az érdekelne tehát, hogy van-e későbbi visszacsatolás. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok most szót.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönjük az elnök úrnak a 

tájékoztatót és magát a beszámolót. Én úgy gondolom, hogy egy jó szakmai anyagot látunk, 
amely alapvetően támogatható. Annak, hogy az elfogadása kapcsán tartózkodni fogunk, nem 
agrárérintettsége van, hanem egyéb ügyek, ezt majd képviselőtársaim az illetékes 
bizottságokban elmondják, főleg a gyógyszer- és egyéb szabályok változása az, ami 
szerintünk versenyhivatali ügy lett volna, támogatási ügyek visszavonása, csökkentése, de 
attól függetlenül a szokásoknak megfelelően korrekt anyagot látunk, és most ’11-ről 
beszélünk. ’12-t illetően vannak, lehetnek majd vitatható döntések, de azt most én nem 
keverném ide. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy használható és jó anyag. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Pócs Jánosnak adok szót.  
 



 9 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Az ülés előtt a képviselők 
elé kihelyezett néhány termékre mutatva:) Az elnök úr beleegyezésével szeretném meghívni 
képviselőtársaimat egy kis tízóraira; legalább mi képviselők legyünk tisztában azzal, hogy mit 
fogyasztunk, és legalább mi képviselők törekedjünk a tudatos fogyasztásra! Igaz, hogy ami 
termékek előttünk vannak, azokat tízórainak szántam, azok között van, ami magyar, és van, 
ami magyarnak látszik, de nem az.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az utóbbi időben számos alkalommal a bizottsági ülésen és 
a parlamentben is több alkalommal a Gazdasági Versenyhivatalnak a tevékenysége, az érvei 
az asztalon voltak, és én szeretném megismételni azokat az érveket, amiket ott is 
kihangsúlyoztam. Úgy gondolom, hogy soha nem volt az ország még annyira rászorulva a 
belső fogyasztás fellendítésére, mint most. Hiszen minden gazdasági válságban a belső 
fogyasztás fellendítése jelenti a kiutat. Szeretném tisztelettel felhívni képviselőtársaimnak és 
az elnök úrnak is a figyelmét, hogy azok az emberek, akik a képviselőket a parlamentbe 
küldték, akiknek a jóvoltából a kétharmados kormány megalakult, azt várják a magyar 
kormánytól, hogy a magyar kormány védje a magyar termelők érdekeit. Azt várják a magyar 
Gazdasági Versenyhivataltól szintén, hogy védje a magyar termelőknek, a magyar gazdasági 
egységeknek az érdekeit. És nem utolsó sorban, ami a rendeltetése is, védje a magyar 
fogyasztók érdekeit. Én úgy gondolom, hogy ez azért hagy némi kívánnivalót maga után. 

Ha átnézzük ezt a tetemes anyagot, amit a Gazdasági Versenyhivatal beszámolója 
tartalmaz, akkor néhány dologra szeretnék kitérni, többek között az asztalon található 
termékekkel kapcsolatban is. Azzal együtt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem az 
MGSZH beszámolóját hallgatjuk, hanem a Gazdasági Versenyhivatal beszámolóját.  

Van azonban a beszámolóban egy jelentős tétel, ami a Gazdasági Versenyhivatal 
feladatát és küldetését elemzi. A Gazdasági Versenyhivatal feladata, hogy a fogyasztók a 
legtöbb opció közül választhassanak. Elnök úr, ha járjuk az országot és a kereskedelmi 
egységeket, azt látjuk, és folyamatosan szeretnék visszautalni arra, hogy a magyar gazdaság 
szereplői, a magyar élelmiszer-előálló cégek azt várják tőlünk, hogy végjük az érdekeiket, és 
képviseljük őket. Ha kezünkbe vesszük ezt a tejfölt, ez egy jászapáti üzemben készült, egy 
Jásztej nevezetű üzem gyártja, aki maga is rendelkezik jelentős szarvasmarha-állománnyal, 
valamint a Jászságtól, a gazdáktól felvásárolja a tejet (Gőgös Zoltán: Majd nem lesz neki!) és 
abból készül ez a kiváló magyar termék. Ezt a kiváló magyar terméket a Jászság számos 
területén, maga Jászapáti városában is, sok helyen nem lehet megkapni, mert a gazdasági 
lehetőségek ezt lehetővé teszik. Én úgy gondolom, hogyha ezeket a tényezőket 
megvizsgáljuk, akkor kérdéses, hogy vajon biztosítjuk-e valóban a fogyasztók számára azt a 
lehetőséget, hogy a legtöbb opció közül válasszanak. 

Szintén ebben az elemzésben olvashatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a 
fogyasztóvédelmi tevékenységgel védi a fogyasztók döntésének a szabadságát. Szeretném én 
tisztelettel kérdezni, hogy védjük-e úgy, megfelelően a fogyasztók döntési szabadságát, 
hogyha bemegyünk egy áruházba, és azt látjuk, hogy a polcokon - ugye tudjuk, hogy 
marketing szempontból mit jelent, amikor a szemmagasságban szemben kerülnek az áruk 
elhelyezésre, és mit jelent marketingszempontból, mikor valami térdmagasságban van 
elhelyezve, és ha ezt elemezzük, akkor számos területen azt látjuk, hogy - szemmagasságban 
az importáruk vannak elhelyezve, térdmagasságban pedig a magyar áruk. Szeretném 
kifejezetten felhívni a figyelmet egy elemre: a Gazdasági Versenyhivatal az anyagban azt írja, 
hogy vizsgálja a fogyasztók részére, hogy hiteles információ áll-e rendelkezésre. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Szeretném megkérdezni, hogy hogyan vizsgáljuk a hiteles információt, 
amikor a kezemben tartok egy Boci csokoládét, amiről mindenki régről úgy tudja, hogy ez 
egy magyar termék. Tudjuk nagyon jól, hogy hála istennek egyre több a tudatos fogyasztó, 
vásárló, aki keresi a polcokon, hogy magyar terméket vásároljon. Ha valakiben mégis 
meginog a bizalom, hogy ez vajon magyar termék-e úgy, mint régen volt, és körbenézi ezt a 
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csokoládét, sehol nem találja rajta azt az információt, hogy ez nem magyar. Jól elrejtett 
formában, a csokoládé hátulján fel kell hajtani egy fülecskét, és csak akkor derül ki, hogy a 
híres magyar Boci csokoládét Csehországban gyártják. Akkor kérdezem én tisztelettel az 
elnök úrtól és magunktól, hogy valóban megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy a 
fogyasztók részére hiteles információ álljon rendelkezésre.  

Ugyanezt elmondhatnám a híres Pilóta kekszről, ami mindenki tudatában a régi 
emlékek jegyében magyar termék. És igen sokan vagyunk, akik szeretnénk úgy vásárolni 
termékeket, hogy az legyen magyar, mert arról feltételezzük, hogy biztos az eredete. Egyre 
többen vagyunk hála istennek ebben az országban, akik a vásárlásaik során arra is gondolnak, 
hogy amikor elköltik a pénzeiket, akkor azzal magyar munkahelyet fognak teremteni, azzal 
magyar adóbevétel lesz, és szintén apró betűvel látható, hogy ezt a terméket 
Lengyelországban gyártják.  

Ami ettől még sokkal rosszabb, ha kezünkbe vesszük az asztalon található salátababot 
és a csicseriborsót, akkor azt láthatjuk, hogy ez piros-fehér-zöld trikolórral ellátva, magyar 
jelképek a zacskón: a híres magyar ökör, a magyar paraszt a nagy bajusszal, a magyar puli 
kutya, szánt-vet és arat, és minden bizonnyal ez a jel arra utal, hogy magyar terméket tartunk 
a kezünkben. Ha megfordítjuk, még azt is olvashatjuk, hogy köszönjük, hogy termékünk 
megvásárlásával magyar munkahelyet támogat. ti vesszük az asztalon található salátababot és 
a csicseriborsót, akkor azt láthatjuk, hogy ez piros-fehér-zöld trikolórral ellátva, magyar 
jelképek a zacskón: a híres magyar ökör, a magyar paraszt a nagy bajusszal, a magyar puli 
kutya, szánt-vet és arat, és minden bizonnyal ez a jel arra utal, hogy magyar terméket tartunk 
a kezünkben. Ha megfordítjuk, még azt is olvashatjuk, hogy köszönjük, hogy termékünk 
megvásárlásával magyar munkahelyet támogat. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelte Elnök Úr! 
Az a fogyasztó, aki ezt megvásárolja, csak azért vásárolja meg, mert a babot akarja megvenni, 
és nem a zacskót akarja megenni. Mi ez, ha nem a fogyasztók félrevezetése? Nem 
utolsósorban, amikor megnézzük, az egyik termék kínai, a másik pedig Törökországból 
származik. Minden jel megnézése után a vásárló azzal a szándékkal veszi meg, hogy ez egy 
magyar termék. És a Gazdasági Versenyhivatal beszámolójában azt olvashatjuk, hogy 
vizsgálja, hogy a fogyasztók részére hiteles információ áll-e rendelkezésre. 

Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Ez nem hiteles információ, ez a fogyasztó 
megtévesztése. És ha még kitérünk arra, hogy az egyik török, a másik kínai termék, és ha az 
elmúlt pár héttel ezelőtt olvasunk egy, a Magyar Nemzetben megjelent cikket, amikor a 
borsóban jelentős mértékben találtak gyomirtó-maradványokat, akkor megtesz-e a Gazdasági 
Versenyhivatal vagy magunk mindent annak érdekében, hogy a fogyasztók egészségét 
védjük? Hiszen a magyar piacon, a magyar termelőknek tudjuk, hogy szigorú termelési 
feltételekkel kell termelni, el is várják a fogyasztók, hogy a magyar termék garanciát jelent. 
Ez a termék egyáltalán nem garancia. Persze a szabad gazdaságban mindenki azt értékesít, 
amit akar, csak joggal várják el a vásárlók, hogy akkor írja ki valaki, hogy ez egy török 
termék, ez pedig egy kínai termék, és semmilyen megtévesztő jel ne legyen rajta.  

Nem értem, hangsúlyozni szeretném, hogyha a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja, 
hogy a fogyasztók részére a hiteles információ áll-e rendelkezésre, akkor ezeket miért 
hagyjuk.  

Szeretném még két dologra felhívni a figyelmet. Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy a 
beszámolóban is olvashatjuk, a Gazdasági Versenyhivatal már, amikor megtalálja a visszaélés 
lehetőségét, és már, amikor bírságot szab ki, akkor ez a bírság egy-egy ilyen félrevezető 
manőver, egy-egy multi, mert mégis csak a nagyobb halak követik el a nagyobb lenyúlásokat, 
akkor ilyen 40500 ezer forintos bírságot rónak ki rájuk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudnunk kell - mindenki tudja -, hogy egy reklám egy pár 
percre több millió forint. Amikor a Gazdasági Versenyhivatal egy súlyos visszaélés alapján 
kihirdeti az 500 ezer forintos bírságot, akkor a médiák erről tíz percet beszélnek, és a 
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fogyasztónak végül is egy üzenete lesz, az, hogy a gonosz Gazdasági Versenyhivatal 
megbüntette 500 ezer forintra, pedig ez a cég csak egy dolgot akart, nekünk fogyasztóknak 
olcsó terméket biztosítani. Tízperces reklámot biztosítunk 500 ezer forintért.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mondhatja bárki, természetesen a Gazdasági 
Versenyhivatal egész biztosan érvelni fog a tagállamok versenytörvényeinek a betartásával, 
csak azt szeretném kérni a Gazdasági Versenyhivataltól is és képviselőtársaimtól is, hogy ha 
külföldön járnak, akkor járjanak nyitott szemmel, nézzék meg, hogy például Brüsszelben 
védik-e a saját tagállamok érdekét, emellett vajon találunk-e Brüsszelben a belga sörön kívül 
valami mást! Nem, mert mindenki sokkal jobban védi a saját tagállama érdekeit, mint mi 
magyarok, és számos tekintetben azok az érvek és azok a jogszabályokat, amelyeket a 
viszontválaszban biztos meg fogunk kapni, azok azért a gyakorlatban egy dologra engednek 
következtetni: mint mindig, mi magyarok átestünk a lónak a túloldalára.  

Tisztelt Elnök Úr! Ennyiben szerettem volna az észrevételeimet kifejezni a téma 
kapcsán. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magyar Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm Juhász 

Miklós elnök úrnak a beszámolót. Két kérdésem lenne. Egyrészt említette, hogy öt darab 
ügyben indult magyar termékkel kapcsolatban eljárás, érdeklődnék, hogy ebből mennyi 
élelmiszer, vagy esetleg mind az-e, mert ez számomra nem derült ki. Illetve nem tartják-e ezt 
kevésnek, mert az előbb bemutatott, nagyon színvonalas prezentációból az derül ki, hogy 
jóval több ügyben is érdemes lett volna eljárást indítani. Illetve gondolkodik-e a 
Versenyhivatal másféle szankciókban a pénzbírságon kívül, gondolok itt például akár 
termékkitiltásra vagy speciális vizsgálatokra való kötelezésre, esetleg a működési engedély 
bevonását is elképzelhetőnek tartjuk egy-egy súlyosabb visszaéléssel kapcsolatban. Ezekben 
gondolkodik-e a Versenyhivatal, és ha nem, akkor miért nem? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jakab Istvánnak adok szót.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük 

az értékes beszámolót és a hozzáfűzött kiegészítéseket. Engedje meg, hogy nagyon nagy 
tisztelettel adózva a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységének, mégis inkább az 
észrevételeimet tegyem meg. 

A Mezőgazdasági bizottság ülésén vagyunk, azt gondolom, hogy sajátosan egy ágazat 
helyzetével kapcsolatban kell állást foglalni, és úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd talán a 
jövő szempontjából érdekes lesz az önök számára, hogy megismerik, mennyire sajátos 
helyzetben vannak a mezőgazdasági termelők, és ennek megfelelően talán a nemzeti 
együttműködés rendszerében szem előtt tartják azt is, hogy mondjuk az agrárpolitikai 
kérdéseket hagyják a kormányra vagy a parlamentre, és az ellenőrzéseket és azokat a 
feladatokat végzik el, amelyek a GVH statútumában vannak. Ezért azért voltam kénytelen 
előrebocsátani, mert nagyon sok esetben ezekkel az ügyekkel, ezekkel a kérdésekkel 
találkozunk. 

Néhány konkrétummal is szolgálok, de mielőtt ez bekövetkezne, engedje meg, elnök 
úr, hogy örömömet fejezzem ki, hogy nyilván az európai szintű tájékozottságunkat emelve 
magyarra fordították azt a könyvet, amely segít eligazodni az európai versenyjogban. Viszont 
azt gondolom, talán az is eljutott önökhöz, hogy a francia, a spanyol és az olasz 
agrárminiszterek - akik meghatározóak agrárszempontból az Európai Unióban - az Európai 
Tanács ülésén közösen fogják képviselni a közös agrárpolitika változásával kapcsolatban azt 
az álláspontot, amely szerint célszerű, ha az élelmiszerláncban, ellátási láncban szereplőknek 
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a versenyjog alkalmazására tekintettel a mezőgazdaság ágazati sajátosságaira is lehetővé 
teszik, hogy a termelői és szakmaközi szervezetek teljes mértékben betölthessék szerepüket, 
és fokozzák a gazdasági erejüket. Ezt azért vagyok kénytelen elmondani, elnök úr, mert az 
elmúlt esztendőkben mi sajnos ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk.  

Elnök úr, még nem zárultak le az ügyek, de jómagam a gabonaágazat tekintetében elég 
alapos elemzést végeztem munkatársaimmal, szakértőimmel együtt. Őszinte örömünkre 
szolgált volna, ha ezt a Gazdasági Versenyhivatal teszi meg, azért, mert akkor biztosan 
egyértelmű lenne a Gazdasági Versenyhivatal számára az a gazdasági erőfölénnyel való 
visszaélés, hogy 2011-ben - csak három kiemelt céget néztünk meg nyilvános mérlegek 
alapján - három nagy cég, amely a hivatal szerint nem élt vissza, nekem erről írásos 
dokumentumom van két alkalommal az önök részéről, nem élt vissza a gazdasági 
erőfölényével, 330 milliárd forintos árbevétel mellett 2011-ben kimutatott 13,5 milliárd forint 
veszteséget, és ez a cég az, amelyik meghatározta Magyarországon a gabonaágazatban az 
árakat, ez a cég az, amely gyakorlatilag az elmúlt időszakban, azóta is folyamatosan, tehát 
visszamenőlegesen két évre a belvíz és az aszály miatt olyan durván teszi tönkre és 
lehetetleníti el az agrártermelőket, amit egyszerűen érdekképviseleti vezetőként országgyűlési 
képviselőként már nem tudunk akceptálni. Azért nem fordulhattam önhöz, mivel folyamatban 
van, vagy lezárt ügynek tekintjük, két alkalommal fordultam önökhöz. Én úgy gondoltam, 
hogy egy nagyon alapos és nagyon részletes tanulmányban bemutatom önöknek, hogy hogyan 
élnek vissza a gazdasági erőfölénnyel. A számok a mérlegekben megtalálhatók, én úgy 
gondolom, hogy a Versenyhivatal szakértői számára megvan az a lehetőség, hogy ezeket néha 
elemezzék, és úgy gondolom, az a meggyőződésem, hogy számunkra az a legfontosabb a piac 
működése tekintetében, hogy ne menjünk szembe az európai trendekkel, de azt, amit az 
Európai Unió régi tagállamai már rég kidolgoztak, kialakítottak, legalább mi is biztosítsuk a 
saját agrártermelőink részére.  

Azt gondolom, hogy azok a szervezetek, azok az érdekképviseletek, terméktanácsok 
és európai szinten működő szakmaközi szervezetek, amelyek ma az egyes ágazatok 
működésében oroszlánrészt vállalnak, pontosan azért, hogy a Magyarországon megtermett, 
megtermelt élelmiszerek ellenőrzése valóban hiteles legyen, hogy a gazdasági erőfölénnyel ne 
tudjanak velük szemben, ne tudjanak a termelőkkel szemben visszaélni, ugyanis, elnök úr, itt 
az a nagy gond, hogy a termelőkkel szemben alkalmazzák a gazdasági erőfölényt, és én nagy 
tisztelettel ajánlom a figyelmükbe a gabonaágazatot, de van még néhány szektor.  

Elnök úr, azért voltam kénytelen ilyen egyértelműen fogalmazni, mert váltásra van 
szükség, méghozzá paradigmaváltásra abban a vonatkozásban, hogy Magyarországon a 
magyar termelők érdekeinek a védelme érdekében erre az adott törvényi és jogszabályi 
keretek között mindenképpen szükségünk van, ezt vállaltuk fel, és azt gondolom, hogy a 
nemzeti együttműködés rendszerében minden szervezetnek és hivatalnak a statútumában 
foglaltak alapján megvan a feladata, a hatásköre, és, gondolom, hogy ezeket kölcsönösen 
tiszteletben tartva egy jó együttműködésben lehet alkalmazni és gyakorolni. Én ezt nagyon 
nagy tisztelettel kérem. 

Engedtessék meg - a legvégére hagytam -, az elnök úr is szólt róla, és örülök, hogy 
szóba hozta, elnök úr, a különböző hatásköri kérdéseket. Nagyon fontos, hogy a különböző 
hivatalok a maguk hatáskörét ismerjék, ne lépjék azt át, és ha kell, legyen érdemi párbeszéd, 
érdemi egyeztetés. Én ezen szempontok figyelembevételével és a jövőbe történő ajánlásával 
szeretném jelezni önök felé, hogy azt várjuk el az agrárium szereplői, a parlamentben 
dolgozó, agrárügyekkel, mezőgazdasággal, élelmiszeriparral foglalkozó képviselők, hogy a 
törvények betartása mellett ne csak európai fejjel és szívvel gondolkodjanak, hanem 
Európában magyar fejjel és magyar szívvel is. Aláhúzom még egyszer: a törvények 
betartásával. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy az 

látható, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai hatalmas erőt és munkaórát és tudást 
tettek ebbe a tervezetbe, azonban nagyon jó érzés kormánypárti képviselőtársaimmal egy 
platformon lenni ebben a kérdésben. Esetleg, ha a vendégeink számára nem derült volna ki, 
akkor az volt számomra nyilvánvaló, hogy a Gazdasági Versenyhivatal nem egy kormányzati 
szervezet. Azért hagytam utoljára az én hozzászólásomat, mert nagyon érdekelt volna a 
kormánypárti képviselőtársaim véleménye, és nagyon megnyugtató számomra, minden 
elismerésem Pócs és Jakab képviselőtársaimnak, Pócs képviselőtársam az élelmiszerek 
vonatkozásában sorolta fel azokat a tennivalókat, amit a Versenyhivatal véleményünk szerint 
nem végzett el, Jakab képviselőtársam pedig a mezőgazdasági termékekre és a termelőkre 
vonatkozóan. 

Nem ismerem természetesen elnök úr válaszát a képviselőtársaim által feltett 
kérdésekre, de nagyon direktben megkérném, hogy - és komolyan kérdezem, tehát nem 
cinikusan - tájékoztasson arról bennünket, hogy a Gazdasági Versenyhivatal működését 
szabályozó törvények és rendeletek értelmében a Gazdasági Versenyhivatal milyen érdekeket 
szolgál. A válasz valószínű, hadd mondjam így, idézőjelben, hogy a „kincstári” válasz, 
valószínűleg az lesz, hogy a fogyasztók érdekeit. De arra kérem elnök urat, 
képviselőtársaimhoz csatlakozva, hogy a fogyasztók érdekeit ne tessék ezzel a neoliberális - 
bocsánat, nem önök felé mondom, hanem általában - maszlaggal, hogy a komparatív előnyök 
úgy biztosíthatók, ha itt mindent félreteszünk, és a multinacionális cégeknek és a nem magyar 
terméket előállítóknak és élelmiszertermelőknek azonos feltételeket biztosítunk. Ez nem 
képviseli a fogyasztók érdekét, legalábbis hosszú távon nem. 

Néhány példa elhangzott. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy a komparatív előnyök 
alapján - és ahogy a jelentésnek a preambulumában vagy elnök úr köszöntőjében is ez 
megtalálható - a fogyasztók érdekeit védik azzal, hogy a verseny tisztaságát biztosítják, akkor 
azt gondolom, hogy rövid távon ez lehet, hogy igaz, ezzel a bizonyos dologgal, hogy olcsóbb 
árut kapnak a magyar fogyasztók, de az egészen biztos, hogy azzal a magyar termelők 
lehetőségeit építik le, és ha a magyar termelők lehetőségei leépülnek, akkor a versenyben 
később a fogyasztónak kevésbé lesz módja választani a között, hogy most egy külföldi, 
esetleg kétes eredetű - kínai, török, ahogy elhangzott - terméket nem tudunk olyan 
ellenőrzésnek alávetni, mint esetleg a hazait. Tehát igenis már középtávon a fogyasztók 
érdeke sérül, ha ezekre nem kapunk választ, ezekre az anomáliákra, amit Pócs 
képviselőtársam elmondott. Tehát én arra kérem elnök urat, hogy egy picit menjünk 
konkrétan a ’11. évi jelentésre. Tudom, hogy azt tárgyaljuk, és tudom, hogy bizonyos 
kérdések úgymond gazdaságpolitikai vagy ha úgy tetszik filozófiai kérdéseket is érintenek 
mint mondjuk ez a komparatív előnyök kérdése, de én azt gondolom, hogy ezeknek az 
ismerete nélkül nem fogunk tudni közösen egy olyan gazdasági versenyjogszabályt alkotni 
vagy azt befolyásolni, amely valóban a magyar fogyasztók érdekét védi.  

Én nem gondolom, hogy a versenyesélyek biztosítva vannak a versenyzők léptékét, 
nagyságát tekintve sem. Ugyanis azt tudom, hogy ez nem a Gazdasági Versenyhivatal 
feladata, de amikor óriások versenyeznek törpékkel, akkor nem beszélhetünk 
versenysemlegességről, és hogyha önöknek ezt az európai jogszabály írja elő, hogy ez 
versenysemlegesség, akkor nem jó az európai jogszabály. De ehhez arra kérem elnök urat, 
hogy segítsen nekünk abban, hogy ez nyilván az ön szakterülete, a mezőgazdaság és 
élelmiszeripar, hogy ez így van-e vagy sem. Ha így van, akkor nekünk kötelességünk mindent 
megtenni, hogy akár ezt az európai jogszabályt javítsuk és módosítsuk, ha pedig ez így 
rendben van, és elnök úr meggyőz erről, akkor is más a teendőnk. Tehát én azt gondolom, 
hogy itt a léptékeknek az összekeverése nem a magyar kistermelők érdeke, és nem egy 
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Magyarország érdeke, amelyik ország mondjuk, kicsinek számít a nagyon küzdelmében. 
Tehát különböző szintje van ennek, vagy a versenyszabályozás összekeveri a versenyzők 
léptékét, hogy sportnyelven szóljak, a pehelysúlyút versenyeztetik az extra nehézsúlyúval. Ezt 
én nem nevezném semmiképpen előnynek. 

Tudom, hogy a versenyjog szabályait, még akkor is, hogyha ez az Európai Unión 
keresztül jön be hazánkba, és szabályozza a GVH tevékenységét, mégis a WTO-szerződések 
szabják meg. Na most, a világgazdasági szervezetnek a szabályait hadd nevezzem ránk 
oktrojált szabályoknak, hogy ugye a világgazdasági szervezet nem egy demokratikusan 
megválasztott szervezet mint egy kormány, vagy akár a brüsszeli bizottságot sem lehet már 
idesorolni sajnos, de ebben az értelemben a WTO-nak a ránk oktrojált szabályozását, igenis a 
demokrácia szűrőjén is át kellene szűrnünk. Tudom pontosan azt, hogy ez nem elnök úr és 
nem egy 11 évi jelentésnek a témája, én mégis arra kérem elnök urat, mivel olyan kevésszer 
találkozunk, hogy segítsen nekünk abban, a mi törvényhozási munkánkban, hogy ezekben a 
kérdésekben egy picit eligazodjunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth Istvánnak adok szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság!  
Pár gondolatban kiegészíteném az előttem szólókat, szintén minden 

képviselőtársammal egyetértek a hozzászólások tartalmában. Varga Géza képviselőtársam 
kérdezte, hogy kit kell képviselni a Versenyhivatalnak. Én azt gondolom, hogy a magyar 
Gazdasági Versenyhivatalnak a magyar fogyasztókat kell képviselni, és nyilván egy olyan 
fajta versenyhelyzetben kell megtalálnia - úgymond - az európai uniós optimumot, ahol a 
magyar fogyasztóknak az érdekei érvényesülnek. Az is egy nagyon fontos szempont, amit ön 
is elmondott, hogy a versenyképesség. Tehát nyilván az almát az almával lehet 
összehasonlítani. Ugye nem látunk bele, hogy a török vagy a kínai bab előállításában, 
termelésében milyen növényvédelmi vagy egyéb előírások vannak. Tehát innentől kezdve 
nem lehet csak az árban meghatározni a versenyképességet, hanem az árképzéshez szükséges 
feltételeknek a vizsgálatában. Még nem is beszéltünk az etióp meg az egyéb ilyen 
termékekről. A bab nekem is egy klasszikus példám volt, meg a cseh, ahol folyamatosan 
megtévesztik a fogyasztókat a különböző feliratokkal.  

Én igazából, amiért a hozzászólásomat ezzel a bevezetővel kezdtem, amellett, hogy 
nyilván szakmailag egy nagyon érett és nagyon jól összerakott anyagot látunk, azért azt kell 
hogy mondjam, hogy a mi ágazatunkat érintően nagyon komoly hiányérzetem van. És abban 
szeretném kérni az elnök úr véleményét, hogy miben tudnánk mi segíteni, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal nagyobb súlyban vegye figyelembe a magyar emberek érdekeit. Mert azt 
gondolom, hogy az ágazatot érintő módon, gyakorlatilag nem játszik szerepet a Gazdasági 
Versenyhivatal életében a magyar fogyasztók, a magyar termelők érdekének a védelme. 

Hogy mire alapozom ezt? Azt is meg szeretném közben kérdezni, hogy maguk a 
munkájukat csak bejelentés alapján végzik, vagy van valamilyen team, ami valamilyen 
tematika alapján vizsgálja a különböző szabályosságokat. Mert én az ágazatunkat érintően 
elolvastam az önök jelentését, és önmagában azt kell mondjam, hogy - ez bagatell az ágazatot 
érintő szempontból - 2010-ben három eljárás indult a magyar termékeket érintő esetben. A 
jelentést olvastam el, a jelentésben három van: az egyik egy tortabevonóval kapcsolatosan, a 
másik egy teavajjal, egy mini teavajjal kapcsolatosan, illetve a harmadik a Tomi Kristály 
mosóporral kapcsolatosan, hogy az magyar termék, a három termék esetében 5 millió forint 
bírságot szabtak ki összesen, és a Hanza, egy szegedi cég volt ennek az úgymond elszenvedő 
alanya. 2011-ben egy eljárást folytatott le magyar termékkel kapcsolatosan a Versenyhivatal, 
ott 15 millió forint bírságot szabtak ki, az Aldi kereskedelmi láncot marasztalták el arra 
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vonatkozóan, hogy úgy írta fel, hogy magyar jellegű termék vagy magyar minőség, nyilván ez 
van benne a jelentésben.  

Azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb a baj, és ha 2010 előtt meg nulla volt, 
akkor én úgy látom, hogy a Versenyhivatal a magyar élelmiszerekre vonatkozó, a magyar 
vásárlókat érintő, magyar termékekre vonatkozó - mondjuk - összefüggéseket abszolút nem 
vizsgálja, tehát erre a Versenyhivatalnak ezek szerint apparátusa sincsen, mert ha lenne, akkor 
itt most Pócs János képviselőtársam legalább három-négy dolgot felsorolt, ami közszájon 
forog. Azt gondolom, ha ma bemegy valaki egy Lidlbe, végignézi a polcokat, látja ezt.  

Csak azért kérdeztem, hogy kell-e bejelentés, mert akkor én szívesen teszek egy 
bejelentést a Versenyhivatalnak, ha meg nem, akkor azt szeretném kérni a tisztelt elnök úrtól, 
hogy ezt tényleg vegyék komolyan. Erről beszélünk évek óta, hogy a magyar termékek, a 
magyar munkahelyek megőrzésében önöknek nagyon komoly felelősségük van, és én azt 
látom, hogy ennek a jelentésben semmi súlya nincsen. Tehát ha ma bárki, egy hivatalnak a 
munkatársa bemegy a Lidlbe, és végignézi a fűszereket, végignézi a babot, a borsót, az egyéb 
csomagolt élelmiszereket, illetve növényi eredetű termékeket, egyértelműen harsog a 
megtévesztés és a félrevezetés. És ha ehhez képest 2010-ben csak egy teavajat, egy 
tortabevonót meg egy Tomi Kristálynak egyfajta elnevezését találták, 2011-ben meg csak az 
Aldinál azt, hogy félrevezethető lehetett volna, akkor engedje meg, komoly hiányérzetem van 
mint a szakbizottság alelnökének, hogy a magyar termékek, a magyar hungarikum 
munkahelyteremtő, közvetetten munkahelyteremtő súlyát nem megfelelően kezelik. Ehhez az 
kell, hogy ha az a 125 fő - azt hiszem, a jelentés szerint 125 fő van a Versenyhivatalban 
nagyságrendileg, ezt mondom - kevés, akkor a parlament döntsön arról, hogy ez legyen több, 
mert biztos, hogy ebben sokkal több van, és nagyon nagy szükség van az önök munkájára, de 
én azt szeretném kérni, hogy az ágazatunkat érintő kérdésekben megfelelő és sokkal nagyobb 
súllyal vegyenek részt, azt gondolom, ez sorskérdés a jövő szempontjából. Ha ebben mi 
bármiben tudunk segíteni, akkor állunk a rendelkezésére.  

Még egyszer: a bejelentésekkel kapcsolatosan milyen tematikával dolgoznak, van-e 
erre kidolgozott koncepció, hány fővel vesznek ebben részt, ha saját tematika meg bejelentés, 
akkor mi annak az eljárási mechanizmusa? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Én is nagy örömmel olvastam ezt a tájékoztató anyagot, pontosabban nagy 
érdeklődéssel olvastam, és próbáltam a magam részéről levonni azokat a konzekvenciákat, 
amelyek érdekeltek és amelyek a magyar piac szempontjából számomra fontosnak tarthatóak. 
Azt kell mondjam, hogy az előttem szólókkal, mindenkivel, aki eddig hozzászólt, egyetértek, 
és már előre is elnézést kérek, hogy meg fogok ismételni esetleg egy-két dolgot, ez az 
egyetértés jegyében történik, különös tekintettel Pócs János képviselőtársamra, aki nagyon jól 
szemléltette azokat a sandaságokat, amelyek jelenleg előfordulnak a kereskedelemben, és 
amelyek, azt kell mondjam, felháborítóak minden vonatkozásban; arról nem beszélve, hogy 
ezeket a termékeket még nem is elemeztük ki teljes egészében, mert ezen a néhányon kívül, 
amelyre felhívta a figyelmen, előfordul még néhány turpisság magán a terméken, csak ha a 
babot vesszük figyelembe.  

Jakab István képviselőtársam véleményével ugyanígy egyet tudok érteni, illetve Varga 
Gézával és Magyar Zoltán úrral is, az alelnök úrral is. Nekem az a külön megjegyzésem az 
alelnök úr hozzászólásával kapcsolatban, hogy száz százalékig igaza van abban, hogy nagyon 
kicsi arányban jelenik meg a mezőgazdaság ebben a jelentésben, ahhoz képest, hogy milyen 
volument képvisel ma Magyarországon, és azon kívül, hogy milyen sok a visszaélés a 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban; arról nem is beszélve, hogy nekem úgy tűnik, a 
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mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések vizsgálata mint hogyha ugyanolyan szemüvegen 
keresztül történne, mint egy ipari termék vizsgálata, tehát nem látom magában a feltárások 
folyamatában a mezőgazdaság specialitását. Ez egy teljesen speciális ágazat, ezt tudomásul 
kell venni, ezt így kell vizsgálnia a Gazdasági Versenyhivatal számára is nyilvánvalóan.  

Ha csak az erőfölénnyel történő visszaélésekre gondolunk, amire történt itt utalás, 
nézzük meg, a mezőgazdaságban úgy élnek vissza a felvásárlók az erőfölényükkel, ahogy 
bírnak, semmiféle korlátjuk nincs. A termelőnek bizonyos térségekben két választása van: 
nem adok el, vagy azzal a feltétellel eladom, amit elém raknak, nincs választási alternatívája, 
a nem eladás nem alternatíva. Ezek olyan termékek, amelyeket két hétig lehet eladni, jó 
esetben, van természetesen, amelyiket hosszabban, de nagyon fontos dolog az, hogy rövid 
időintervallumban eladható termékekről van szó, tehát a termelő ki van szolgáltatva a 
felvásárlónak. Ezt is figyelembe kell venni mint mezőgazdasági sajátosságot.  

A másik ilyen, amire Patay Vilmos képviselőtársam utalást tett, de nem volt 
egyértelmű számomra a malomiparral kapcsolatban, úgyhogy nemcsak az elnök urat 
kérdezem, hanem képviselőtársamat is, hogy ugyanarra gondolt-e, amire én, hogy egy-egy 
büntetés kiszabásánál, amikor kiszabjuk a nagy cégnek a büntetést, illetve amikor kiszabjuk a 
helyi, három települést felölelő kis cégre a Versenyhivatal által kiszabott bírságot, akkor az 
egyik céget tönkretesszük, a másik céget meg helyzetbe hozzuk. Sajnos a malomiparban ez 
fordult elő, amikor bekövetkezett a bírságolás, hiszen néhány céget, kis céget a bírság mértéke 
miatt be kellett zárni, nem tudta tovább folytatni a tevékenységét, így a magában a 
problémakörben részt vevő cégek helyzetbe kerültek.  

Én egy multinacionális cégnél dolgoztam kilenc évig (Varga Géza: Pfuj! - Derültség.), 
némiképpen értem a gondolkodásmódjukat… (Közbeszólások, derültség.) …, némiképpen 
kell hogy értsem a gondolkodásmódjukat. Nem áll távol tőlük a turpisság, a sandaság, a 
piacszerzés legkülönbözőbb módszerei, időnként hajlamosak komoly pénzeket is áldozni arra, 
hogy piacot szerezzenek, esetleg egy jó kis büntetést is szívesen kifizetnek, csak azért, hogy a 
versenytársakat ki tudják szorítani a piacról. Aki ismeri mondjuk a növényvédőszer-piacot, az 
pontosan tudja, hogy én miről beszélek egy ilyen szituációban. Az arányosságot kérdezem a 
piaci résztvevők vonatkozásában, hogy van-e ilyen. Nem feltétlenül állítom én azt, hogy a jog 
lehetővé teszi, de valahol életbe kellene léptetni, vagy el kellene gondolkodni azon, hogy 
lehet-e arányosságot alkalmazni.  

A másik, hogy a 2011-es jelentéssel kapcsolatban - képviselőtársam is említette - 
külön felhívom a figyelmet a már említett üzletláncra, nem akarom a nevét mondani. …De 
mondom: Lidl üzletlánc (Derültség.), azért is kimondom. Óriásplakátokon hirdeti, hogy 
magyar beszállítói vannak. (Felemeli az asztalon lévő zacskós babot.) Ezt jelenti a magyar 
beszállító. Kérem szépen, ott van, hogy Nyírladányból vagy honnan származik a beszállító, és 
kínai bab. (Pócs János: De a zacskó magyar!) Magyar a zacskó. …És olybá feltüntetve 
reklámozza magát ez az áruházlánc, hogy ő magyar termékeket forgalmaz. Nem forgalmaz 
magyar termékeket, vagy csak részben, elenyésző hányadban. Olyan magyar termékeket 
forgalmaz, amelyeknek magyar a forgalmazója. A kettő között óriási különbség van. Tehát 
már én is teszek egy bejelentést az alelnök úrhoz csatlakozva, hogy ezt is át kellene tekinteni, 
hogy ez jogos-e, nem téveszti-e meg a tisztelt vásárlókat azzal, hogy odateszi a piros-fehér-
zöld emblémát, és magyarnak tünteti fel, olyan színben tünteti fel magát, mint hogyha magyar 
termékeket árusítana, holott a termékeinek gyakorlatilag köze nincs a Magyarországon 
megtermelt mezőgazdasági termékekhez.  

Még egy dologra kell kitérnem - Patay Vilmos képviselőtársam a mezőgazdaságban 
dolgozik, növényvédős, ő is tudja, mindenki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, tudja -, hogy 
teljesen más a növényvédő szer felhasználására vonatkozó európai növényvédelmi 
szabályozás, mint az Európai Unión kívüli országoké, az onnét bejövő termékeknek a 
kezelése ellenőrizhetetlen. Nálunk van növényútlevél, Európán belül ez nagyjából nyomon 
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követhető. Nem az alma versenyzik az almával, hanem valami, isten tudja, honnét származó, 
képviselőtársam nagyon jól mondja, almának látszó tárgyak versenyeznek a mi hazai jó 
minőségű almáinkkal. Akkor itt még egy kicsit tágítom a kört is, mert az Európai Unión 
belülről származó, és növénybiztonság szempontjából megfelel a fogyasztói előírásoknak. Hát 
elnézést, hogy egy kicsit ilyen hirtelen mondtam, de ezek lennének a kérdéseim, illetve a 
véleményeim. Köszönöm még egyszer ezt a terjedelmes anyagot, amit átolvashattam.  

 
ELNÖK: Győrffy Balázsnak adok szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök urak. Az az igazság, hogy mialatt 

jelentkeztem, egy-két mondanivalóm már elhangzott, úgyhogy egy-két rövid gondolatot 
fűznék csak hozzá. Nyilván elnök úr nem lepődik meg, hogy alapvetően aktualitásokról 
beszélünk itt a múlt évi jelentés kapcsán, de azt hiszem, hogy ez olyan jelentőségű a bizottság 
számára, amit dőreség volna nem megragadni. Én is erről az oldalról közelíteném. 

Elnök Úr! Azt hiszem, nemcsak bennem, de nagyon sokakban van egy olyan érzés a 
Gazdasági Versenyhivatallal kapcsolatban, mintha egy kicsit állam lenne az államban, és noha 
jól láthatóan az agráriumon belül nem nagyon vannak elmélyült szakembereik vagy legalábbis 
nem nagyon jön ez felszínre, mégis úgy érezzük, mintha agrárpolitikai kérdéseket akarna a 
Versenyhivatal eldönteni, aminek a veszélyeire nagyon szeretném felhívni az önök figyelmét, 
hogy ennek a látszatát is kerüljék el, mert ez szerintem nem jó fényt vet a hivatalra. És itt én 
úgy érzem, hogy egy kicsit technokrata a szemlélet, amiben szerintem érdemes lenne 
változást elérni. Hiszen, amikor fogyasztói érdekeket nézünk, akkor valóban itt elhangzott az 
is, hogy az Európai Unió kívüli élelmiszerek élelmiszerbiztonsága milyen, és azon is érdemes 
elgondolkodni, hogy a fogyasztói érdeket szolgálja az, hogy a külföldi élelmiszereknek 
ekkora teret adunk, sok esetben bizonytalan eredettel. Ez több oldalról sem szolgála a 
fogyasztók érdekeit, nem közelítettük meg, hogy egy kicsit elszakadjon a technokrata 
szemlélettől, hogy a vidéki népességnek az ellehetetlenülése és a munkanélkülisége az vajon a 
fogyasztókra, magukra milyen hatással lesz.  

Hadd ajánljam fel a segítségemet, a pillanatnyi agrárkamara és a jövőbeni agrárkamara 
- lett-légyen bárki is a vezetője - elég komoly adathalmazzal fog rendelkezni az agrárium 
tekintetében és az élelmiszergazdaság tekintetében, és szeretném kérni a Gazdasági 
Versenyhivatalt, hogy próbáljon meg aktív és élő kapcsolatot ápolni majd ezzel a szervezettel. 
Egyrészt nagyon sok információhoz juthatnak majd innen, ami a korábbiakhoz képest egy 
nagyon komoly előrelépés. Dolgozzunk azon, hogy a Versenyhivatal pillanatnyi megítélése, 
ami - ismételném magam - kicsit állam az államban érzést kelt többünkben, ezt építsük le, és 
inkább azt érezzük, hogy a hazai termelők legalább abban az elbánásban részesüljenek, mint a 
külföldiek. Itt nem térnék ki, csak megemlítem, hogy itt a vis maior ügyekben nagyon sok 
esetben elég egyértelmű számomra az erőfölénnyel való visszaélés.  

Egy konkrét kérdést hadd tegyek fel: vizsgálták-e ezeket a szerződéseket, amik 
adásvételről szólnak, valóban azonban termeltetési szerződések? Elég egyértelmű szerintem a 
helyzet, hogy a kiszolgáltatott gazdák a meg nem nevezett, de mindenki által ismert három 
nagy cég vonatkozásában milyen szerződéseket kénytelenek aláírni. Hátha ez nem 
erőfölénnyel való visszaélés, akkor én nem tudom értelmezni ezt a fogalmat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Az elhangzottak alapján csak egy dolgot 

szeretnék mondani. (A tejfölt felmutatva:) Itt nagyjából a kifli mellett ez az egy magyar 
termék van, ezen meg nincsen magyar jelkép, tehát erre is figyelni kellene. (Közbeszólás: A 
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tejfölön van: piros-fehér-zöld „MAGYAR TERMÉK” felirat.) Akkor rossz a szemem. Hát, aki 
ezt meglátja…? Lehet, hogy az én szemem rossz. A „MAGYAR TERMÉK” rajta van, az 
igaz.  

De most nem ezt akartam mondani, hanem egyetértve azokkal, amik elhangzottak, 
hogy persze, rengeteg feladat van, hogy a magyar árukat védjük, de arra felhívnám a 
képviselőtársaim figyelmét, hogy azért időnként a mi kedves itthoni barátaink is tesznek ám 
róla, hogy ne legyen olyan jó hírünk. Az viszont nem versenyhivatali ügy, hogy színezett 
disznóhúst adunk el. Most már úgy tűnik, ma reggeli hírek alapján, hogy nemcsak külföldön, 
hanem belföldön is.  

Tehát, ha nem tudjuk ugyanabban az árban ugyanazt a termékkört produkálni, annak 
az lesz a következménye, hogy kevesebb lesz a magyar áru. De most babot már nem tudom, 
hol termelnek Magyarországon egyáltalán. Ez csak egy példa. Kertben! (Derültség.) Nyilván 
nekünk is van, de ugye itt azt kell tisztázni, hogy ezek a jelölések mik lehetnek, mik nem. 
Tehát korrekt törvénykezés kell. Ebben sok mindent elkezdtünk már mi annak idején, aztán 
utána folytatása is van, hála istennek, rettentő nehezen éltük meg mi is azokat a korlátokat, 
például amit a mi tevékenységünk kapcsán állított a Versenyhivatal. De azért egyet látni kell, 
hogy itt a végén csak a fogyasztó dönt. A fogyasztó dönt, és annak kellene megpróbálni úgy 
megfelelni, hogy esélye ne legyen másnak itt árut eladni, amit persze régen meg lehetett 
vámmal oldani, most már vám nincs, akkor fel kell venni, sajnos a kesztyűt, fejleszteni, 
modernizálni kell, hogy lehessen itt is ugyanezekkel, vagy nagyjából hasonló áron, hasonló 
termékeket bevinni, és akkor ezek a kérdések eleve fel sem merülnének. Meg nem ártana az 
embereknél egy kicsit több pénzt hagyni, de most nem akarok más gazdaságpolitikai ügyekbe 
belemenni, hogy legyen fogyasztás. Mert a fogyasztás nem attól lesz kevesebb vagy több, 
hogy nem magyar áru van, hanem azért keresi az alacsony jövedelmű ember az olcsóbb árut, 
mert mást nem tud megfizetni. Most már lassan odajutunk, hogy az olcsót se tudja. A 
legnagyobb feladatunk meg az lenne, és itt most csak halkan jegyzem meg a 27 százalékos 
áfát, ami megint nem egy versenyelőny Magyarországon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: De az mindenkinek 27 százalék, mint a hazai termelőnek, mind az 

importőrnek. A második körű hozzászólásoknál tartunk, engedjétek meg, hogy elsőkörösként 
még hadd szóljak hozzá, és utána adok szót még Pócs Jánosnak és Jakab Istvánnak. Addig az 
ülés vezetését átadnám alelnök úrnak, hogy a hozzászólásomat megtegyem. 

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollégái! 

Hiszen elnök úr mellett segítő kollégái is itt vannak egyes ágazati szakterületekre 
specializálódva.  

Döntő mértékben természetesen, amikor a Gazdasági Versenyhivatalt meghallgatjuk 
éves jelentése kapcsán, mi azért a mezőgazdasági kérdéskörökre specializálódunk. Hát ez a 
bizottság fő profilja! És ez mindig izgalmas kérdés, mert nemcsak a Gazdasági 
Versenyhivatal körében lehet izgalmas, hanem a hétköznapokban, amikor látjuk azokat a 
hatósági eljárásokat, akár itt Budai Gyula államtitkár úrnak a nagyon határozott fellépésére 
gondolunk, a nyári, a nagybani piacon történt többszöri ellenőrzésére, tonnaszám lehetett a 
megsemmisítőbe küldeni az ott megjelent termékeket. 

Tehát én merem azt mondani, hogy a kormánynak elég kifejezett szándéka, hogy 
tisztítsuk meg a piacot, és így védjük meg a fogyasztót, de a termelőket is, de azokat, akik 
betartják a játékszabályokat, mert a megsemmisítésben tudok olyat, aki magyar termelő volt, 
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csak épp a játékszabályokat nem tartotta be. Éppen hogy importőrként vett részt, éppen hogy 
saját termelésesként vett részt, de más minőségi jelzéssel látta el az áruit, azok ugyanolyan 
jogszabálysértést követnek el. Én úgy érzékelem, hogy a társadalom ezt elég nagy 
szimpátiával fogadta. Én legalábbis így érzékelem. És azt gondolom, hogyha a Gazdasági 
Versenyhivatal, természetesen itt a sokszor megemlített jogszabályi kereteket betartva, de 
ugyanezt az érzületet fejtené ki a munkája következtében, akkor a hivatalnak is egy igen 
komoly respektje és netán itt, a bizottsági ülésen is nemcsak ilyen kritikus megszólalásai 
öveznék a jelentést. Hiszen itt már sokszor nem a jelentésről beszélünk. Ezt is mondjuk meg 
őszintén! Már nem a jelentésről beszélünk, talán olyan feladatokról, amit a Versenyhivatal is, 
akár segítségül végezve nekünk a munkáját, a fogyasztók és a társadalom segítségére lehet, és 
talán sok-sok dicsérő szó is elhangozhatna a bizottsági ülésen.  

Mi vagyunk itt néhányan, akik régebb óta vagyunk képviselők, és megmondom 
őszintén, hogy az előző időszakban is a Versenyhivatal munkáját igen nagy kritikával illettük. 
Volt, amikor az úgynevezett magyar tojástermelők karteljének százmilliós bírsága került 
szóba, és ezeket mind-mind erős megdöbbenéssel fogadtuk, hiszen úgy éreztük, hogy egy 
külföldről ideirányuló dömpingár ellen egyszerűen csak védekezni szerettek volna a szakmai 
szervezeten belül tömörült magyar termelők, gazdálkodók. Ezt nem mindig így látta a 
Versenyhivatal.  

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió jogszabályai és az 
önöket összefogó uniós irányító hatóság iránymutatásai önöket kötelezik bizonyos 
eljárásokra, eljárásokra és magatartásra is kötelezik, de azt is tudjuk, hogy ugyanezek az 
egységes eljárások vonatkoznak az önök külföldi kollégáira, ha szabad így mondanom, az 
adott országok különféle versenyhivatalaira, és azt látjuk, hogy ott meg igen komoly, 
számunkra néha - merjük mondani - diszkriminatív módon járnak el időnként a magyar 
beszállítókkal szemben. Most nem a disznóhúst pirosító, marhahúsként eladó bűnözői 
csoportról beszélek, mert nyugodtan mondjuk ki, hogy azok sajnos óriási kárt tudnak okozni 
az egész gazdaságunknak, mezőgazdaságunknak, hanem azt gondoltuk, hogy teljesen tiszta 
ügy, hogy szilvát szállítunk ki például Németországba, és egyszer csak, csodák csodájára 
mindig akkor, amikor elkezd érni a német szilva, pillanatokon belül kitakarítják a magyar 
beszállítókat, teljesen mindegy, hogy milyen lekötött szerződéseik voltak, mindig találnak 
okot, hogy mostantól kezdve miért nem tudják a magyar szilvaszállítmányt hozni - azért, mert 
Németországban elkezd érni a saját szilvájuk, ilyen egyszerű a mi válaszunk, persze nem ez 
van leírva a különféle hatósági eljárási megfogalmazásokban, de a végeredmény ugyanez. És 
természetesen ezt a számunkra olykor sértő, idehaza nem mindig látott tevékenységet 
időnként hiányoljuk az államigazgatás egyes szereplőinek a tevékenységéből.  

Engedje meg, hogy a kérdésemet afelé irányozzam - tudom, a ’11-es jelentésről 
tárgyalunk, természetesen én is megjegyzem, ahogy Varga Géza is megjegyezte ezt -, hogy az 
idén két, úgy érezzük, számunkra elég fontos jogszabály jelent meg: a hungarikumtörvény és 
a magyar termékek, hazai termékek és Magyarországon feldolgozott termékek fogalmi körét 
tisztázó rendelet. Kérdezni szeretném, hogy az eddigi tapasztalataik alapján segített-e 
önöknek ez a két jogszabály - az egyik törvény, a másik rendelet -, vagy foglalkoznak-e azzal, 
hogy jelzést tegyenek, hogy esetleg még mit kellene belefogalmazni ahhoz, hogy ilyen csalárd 
visszaélések ne nagyon történhessenek meg, mint a bab esetében látjuk, hiszem most már elég 
jól próbáljuk körbehatárolni, hogy milyen jelzéseket lehet használni, és mire lehet azt 
mondani, hogy magyar termék, s a többi, s a többi, s a többi; vagy pedig önök azt mondják, 
hogy nem elégséges az önök munkájának a segítésére ez a két jogszabály. Én azt gondolom - 
ezt látjuk mind az ellenzék, mind a kormányoldal részéről -, hogy örömteljes segítséget 
szeretnénk nyújtani, ha az önök részéről ilyen észrevétel érkezne, hogy, kérem szépen, ha 
önök tényleg ezt akarják elérni, amit itt megfogalmaznak, és amit a preambulumban és 
minden egyébben, sajtónyilatkozatokban olvashatunk, akkor legyenek szívesek még a 
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jogszabályt illetően ilyen és ilyen pontosító kiegészítéseket megtenni, és akkor már 
számunkra is érzékelhető és vizsgálható lesz az a jelenség, amit önök nem kívánatosnak 
tartanak. Én tehát szívesen venném, hogyha esetleg ilyen jelzéssel is tetszenének élni. 
Mondom, két jogszabályt említettem meg, a hungarikumtörvényre és a magyar termék, hazai 
termék, Magyarországon feldolgozott termékek fogalmi köréről nyáron megjelent rendeletre 
utalnék elsősorban. Most ezek persze csak az élelmiszer-területre specializálódnak, és itt most 
nem megyünk el a klasszikus fogyasztóvédői területre, akár a karácsonyfaizzó-problémára és 
minden egyébre és az azokkal való kereskedésre. 

Engedje meg, én rendszeresen, évek óta megkérdezem - igaz, nem teszek bejelentést, 
ez tény, de lehet, hogy egyszer egy komoly apparátus segítségével majd elérkezettnek kell 
látnom az időt, hogy ezt is megtegyem; egy teljesen más területet fogok most megemlíteni, 
mint a mezőgazdaság, három területet említettem meg tavaly is és azelőtt az önök elődjeinek 
is, -, hogy hogyan lehetséges az, és van-e önöknek hatáskörük arra nézve, hogy az Európai 
Unió szintjén olyan bankok, amelyek mind Magyarországon, mind más országokban 
rendelkeznek telephellyel, és van egy központi helyük valamelyik országban, olyan távközlési 
szolgáltatók, döntő többségében ezek a mobilszolgáltatók, amelyek mind Magyarországon, 
mind más európai uniós országokban rendelkeznek lefedettséggel, és olyan növényvédőszer-
gyártók, amelyek mindegyik európai országban forgalmaznak növényvédő szereket, azok e 
három termékkörben ezeknek az intézményeknek, szolgáltatóknak, termelőknek a termékeiket 
a külföldi, tehát az európai uniós országokban olcsóbban lehet megkapni, mint itt 
Magyarországon, még akkor is, ha az áfakülönbözetet is figyelembe veszem, mert az nálunk, 
ahogy Gőgös Zoltán képviselőtársam, alelnök mondta, magasabb. De én azt nem tudom 
megérteni, hogy egy adott bankcsoport, és most nem nevezem meg, de nem egy, mindegyik 
külföldi bankcsoport évről évre az eredményekből láthatólag - és ezt a PSZÁF és különféle, a 
bankokat vizsgáló felügyeletek bejelentik - Magyarországon érik el a legnagyobb üzleti 
hasznukat, mert valamiért itt dolgozhatnak a legnagyobb forgalmi és egyéb díjakkal; nem 
részletezem itt, hogy hányféle címen lehet például a bankoknak fizetnünk, ha az ügyfelei 
vagyunk. Meglepő módon ugyanez a bank ezt már nem teszi meg Németországban, 
Olaszországban, Franciaországban, Angliában. És meglepő módon ezt nemcsak egy bank 
tudja megcsinálni, hanem mindegyik, mert ha csak egy bank tudná megcsinálni, akkor az 
üzletfél nélkül maradna, mert nyilvánvalóan túl magas lenne az a költség, ha a többi bank azt 
mondaná, hogy, kérem szépen, én ezt a szolgáltatást - legyen az kártyahasználat, 
számlanyitás, átutalás, készpénzfelvétel, ezek azok, amikért súlyos forintokat fizetünk 
kőkeményen - Németországban ennyiért vállalom, és meglepő módon ezt más országokban 
olcsóbban teszik; ugyanarról a bankról van szó.  

Nem tudom megérteni, hogy miért van ez. Itt drágább a munkaerő? Nem igaz, mert a 
munkadíjak, tudjuk, még a kétharmadát vagy a felét sem érik el főleg ezen országokénak, 
nemhogy az uniós átlagnak. Drágább itt az irodabérlés vagy a villanyáram? Vagy mi az, 
amiért ezeknek a bankoknak ezek magasabb díjakba kerülnek, mint más országokban? És 
ugyanez a kérdésem a távközlési cégeknél, és ugyanez a kérdésem a növényvédőszer-
forgalmazóknál. Hogyan lehet az, hogy ugyanaz a multinacionális cég… Én növényvédőszer-
felhasználó vagyok, ezért amikor külföldön vagyok, megnézem, hogy a gazdaboltokban mi 
mennyibe kerül, és ugyanabban a kicsomagolásban, minden ugyanaz - bízom benne, hogy a 
hatóanyag-tartalma is ugyanaz, bár olvastunk ugye olyat is, hogy nagyhírű mosószergyártó 
cég más hatóanyag-tartalmat dob forgalomba Keletre, a kelet-európai uniós országokba, mint 
a nyugat-európai uniós országokba. Ezekre nem terjedhet ki a Gazdasági Versenyhivatal 
figyelme, hogy ezt miért tudják megtenni? Én tudom, hogy itt már nemzetközi 
összehasonlítások és adatok is vannak, és itt erőfölénnyel, összebeszéléssel és mindennel 
kapcsolatos, már nem csak magyarországi tevékenységet kellene vizsgálni, de kérdezem, 
hogy ha önöknek van egy uniós felügyeleti szerve, egy központi irányítója, egy olyan 
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szervezet, amely az instrukciókat adja az összes uniós versenyhivatal számára - és önök ezzel 
szoktak is védekezni, hogy, kérem szépen, nekünk uniós jogszabályok, felügyeleti szerveink 
és központi instruktoraink vannak -, akkor ott nem lehetne kezdeményezni, hogy hogyan 
alakulhatott ki, hogy az általam említett három, elég fontos termékkör esetében csak 
Magyarországon különösen magasak ezek a fogyasztói árak.  

Most persze tudom, hogy többek között a távközlési szektor és a bankszektor nálunk 
bankadóval és távközlési adóval és mindennel sújtott, de épp most hallunk róla, hogy ezt 
kőkeményen áthárítják a lakosokra, olyannyira, hogy - most a magam példáját hadd említsem 
meg, mert mindig ezek az izgalmasak - november 1-je előtt, tehát ez egy októberi esemény, az 
egyik bank közli velem, hogy náluk a banki átutalás után 0,33 százalékot számolnak fel, vagy 
10 ezer forintot, ha az átutalt összeg a 0,33-as szorzóval eléri a 10 ezer forintos összeget. 
November 1-jén viszont közli, hogy változott a helyzet, mert november 1-jével közzé kellett 
tenni minden szolgáltatási díjat, ami a jövő évre vonatkozik, és ugyanez a bank közli, hogy 
most már 0,55 százalékért végzi el az átutalást, és 15 ezer forintra emelte fel a maximális, 
plafonértéket. Egyértelműen megkérdeztem az ügyvezetőjét és az asszisztenseket, mondták, 
hogy ez nyilvánvalóan a tranzakciós adó következtében lépnek életbe - mondják ők. De tartok 
tőle, mivel a pénzcentrum egy elég komoly összehasonlító elemzést tett tegnap közzé, amit én 
legalábbis elég jól kielemeztem, hogy mindegyik bank ugyanezt megtette. Hogy akkor itt 
nincs összebeszélés, vagy én nem tudom, hogy önöknek mi az a jelzőszó és csengő, amire 
önök azt mondják, hogy „a kutyafáját, ez lehet, hogy esetleg kimeríti azt a tiltott tevékenységi 
kört, amelyre nekünk oda kellene figyelni”. No, én ezt a logikát szeretném megérteni, amire 
önöknél megszólal ez a vészcsengő, vagy hogy amire önök azt mondják, hogy ez egy olyan 
jelzés volt, amire nekünk most már oda kell figyelni, és direkt nem a mezőgazdasági 
környezetből hoztam ezeket a felvetéseket, hiszen képviselőtársaim is döntő mértékben 
kivesézték ezeket az eseteket. Habár a növényvédő szerek döntő mértékben a 
mezőgazdaságnál kerülnek felhasználásra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)  
 

ELNÖK: Igen, nagyon rövid hozzászólásokat kérnék. Második körben szólunk hozzá, 
bár ez nem jellemző a bizottságban, de gondolom, egymást inspirálva jönnek a gondolatok. 
Jakab Istvánt, majd pedig Pócs Jánost láttam még. 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nagyon röviden szólok hozzá. Azért 

kértem szót, mert sajnos ülésvezetés miatt kénytelen leszek fél egykor távozni, és ne tűnjön 
udvariatlanságnak. Valóban én nagyon nagy tisztelettel vagyok az elnök úrék munkája iránt. 
Nem akartam úgy elmenni, ha véletlen nem lesz vége a válaszadásnak, nagyon alaposan 
fogom tanulmányozni a jegyzőkönyvet, megkövetem elnök urat, tehát ne vegye azt rossz 
néven, ha távozok. Ez volt az első, amiért szót kértem. 

A másodikra pedig Gőgös képviselőtáram indított, vagy váltotta ki belőlem a 
megszólalási kényszert, ugyanis nem azt kértük - és még egyszer aláhúzom -, senki nem kérte, 
hogy a Gazdasági Versenyhivatal segítse a magyar termelői kört. Nem erről van szó. Mi 
tisztességes, olyan elbánást, olyan bírálatot, elbírálást akarunk, hogy a hazai termelő és 
bármelyik külföldi legalább azonos megítélés alá essék. Az én esetemben, amit kiemeltem, 
teljes mértékben a gazdaság szereplőit, a magyar szereplőket teljes mértékben ellehetetlenítve, 
figyelmen kívül hagytak minden érdeket. Ezért jeleztem, ezért bátorkodtam szólni, hogy 
legalább az azonos elbírálás elvét.  
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A másik a jogszabályok. Ezerszer aláhúztam, most is ezt teszem, természetesen az, 
ami a Versenyhivatal statútumában van, az összes eljárási rend és az összes jogszabály 
figyelembevételével és megtartásával. Viszont azt szóba kell hozzam, én nem tudom, hogy 
mennyi szakemberrel, szakértővel rendelkeznek a Versenyhivatalban. Én amit anno néhány 
anyagot kaptam, abból azt szűrtem le, és engedtessék meg, 40 éves szakmai múlttal a hátam 
mögött, hogy az illető, aki válaszolt, annak még be kellene ülnie valamelyik egyetemre, 
legalábbis az adott szakmai kérdésben egészen biztos. Tehát azért hozom ezt szóba, mert 
vannak független magyar intézmények, amelyek, ha kell, biztos, hogy tudnak megfelelő, 
olyan elfogulatlan, szakmai álláspontot kialakítani, ami segíti a hivatal munkáját. Én ezért 
próbáltam ezeket szóba hozni. Mi magunk egyébként nemhogy nyitottak vagyunk, elnök úr, 
segítőkészek vagyunk.  

De egyet nem lehet tőlünk elvitatni: a magyar gazdaság működése és működésének 
elősegítése minden magyar polgárnak és minden magyar hivatalnoknak is feladata és 
kötelessége, betartva - még egyszer - a törvényeket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szerettem volna második 

körben is tisztelettel szót kérni, mert olyan ünnepélyes pillanat érkezett a lelkemre, hogy 
majdnem egyetértek Gőgös képviselő úrral, és ez nem mindig fordul elő. (Derültség.) Néha 
mi magyarok abban is vitatkozunk, amiben egyetértünk, és sok minden igaza van Gőgös 
képviselő úrnak, például abban is, hogy több pénzt kellene az embereknél hagyni. Csak 
szeretném tisztelettel jelezni, hogy a szocialista kormány volt az, aki tíz százalékkal emelte az 
áfát, ez a kormány két százalékkal emelte, és a körülmények nem ugyanazok. (Gőgös Zoltán: 
Milyen tíz százalékkal? 20-ról 25-re, az 5 százalék!)  

 
ELNÖK: De előtte visszamentetek 18-ra!  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): …És a magyar barátaink tehetnek arról, hogy milyen 

minőséget állítanak elő (Moraj.) … képviselő úrhoz szeretnék szólni, hátha rám figyel, 
képviselő úr, az, hogy a magyar barátaink is tehetnek róla, hogy milyen minőséget állítanak 
elő, az a baj, hogy a magyar barátaink olyan minőséget állítanak elő, amilyenre a multik vagy 
az áruházláncok szerződést kötnek vele. És sajnos az áruházláncok nem minőségre, hanem 
mennyiségre kötnek szerződést. Innentől kezdve, ha mennyiségre kötnek szerződést, akkor 
teljesen mindegy, hogy milyen a minőség. Nem szívesen beszélek a dinnyéről, mert utána azt 
írják a Népszabadságban, hogy csak azért vagyok itt, hogy a dinnyebiznisszel foglalkozzam. 
Csak a hasonlat kedvéért hadd mondjam el: amikor a dinnyére mennyiségre kötnek 
szerződést, akkor egy hektár előállítása 250 ezer forint. Amikor minőségre kötnek szerződést, 
akkor meg másfélmillió forint. Tehát az a baj, hogy a piac manapság meg a szerződések 
meghatározzák, hogy kinek mit kell előállítani ahhoz, hogy ár alapon értékesíteni lehessen, és 
akkor bizony sajnos előfordul, hogy a magyar termék is olyan ócska, mint az importtermék.  

Hogy ki termel ma babot? Hát senki. Képviselő úr, ezt a babot Kínában a kínaiak egy 
tányér rizsért állítják elő. Hát Magyarországon, hála istennek, az emberek egy tányér rizsért 
nem dolgoznak! Hát persze, hogy nem lehet ezzel a babbal versenyképesnek lenni. (Gőgös 
Zoltán: Ez teljesen gépesítve van. Nem nyúl hozzá ember!) Dehogynem! (Gőgös Zoltán: Az 
kizárt!) Ugyanúgy, mint bármilyen más kertészeti kultúrát, előállíthatnak az emberek.  

Képviselő Úr! Az, hogy több pénzt kellene hagyni az embereknél, ez, bocsásson meg, 
de pontosan az önök szemléletének köszönhető, amit fájó szívvel vettem tudomásul, hogy a 
Versenyhivatal anyagában is számos alkalommal az köszön vissza, hogy csak a fogyasztó, 
csak az ár és csak a verseny. És az a baj, hogy amikor csak a versenyről és az árról beszélünk, 
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akkor arról beszélünk, hogyha olcsó import, szemét termék, az a lényeg, hogy olcsó legyen, 
hozzuk be külföldről. És ezzel a szemlélettel tönkre tesszük a munkahelyeket, és úgy, ahogy 
ön is mondta, képviselő úr, a végén nem lesz olyan ember. Üres zsebbel hiába megy be az 
olcsó terméket megvenni. Ezt az ördögi kört önök állították elő, ne is haragudjon, tudom, 
hogy tiltakozni fog. Én az elmúlt nyolc évben folyamatosan megfigyeltem, ahol szocialista 
önkormányzatok voltak, ott mindenhol tömegesen nyíltak a multik, és tönkre tették a magyar 
gazdaságot. Tönkre tették! És az a baj, hogyha ehhez még valamilyen szinten asszisztálunk is. 

Egy kérdést szeretnék még feltenni az elnök úr felé. Amikor a bírságról volt szó, hogy 
a bírság mértéke inkább reklám, mint bírság, akkor a Gazdasági Versenyhivatal a szerzett 
előnyt és a bírságot összehasonlítja-e. Mert ha a bírság nagyobb lenne, mint a szerzett előny, 
akkor ez egy preventív védekezés is lehetne. Valószínű, hogyha egy áruházlánc elkövet egy 
jelentős visszaélést, és nem 500 ezer forint bírságot kapna, hanem mondjuk egy hétre 
bezárnák, akkor legközelebb nem követné el. 500 ezer forintért el fogja követni, mert egy 
órán belül ki fogja termelni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hát úgy látom, hogy most van lehetősége elnök úrnak a mintegy másfél órán 

keresztül szóló kérdésekre reflektálnia.  

Dr. Juhász Miklós válaszadása 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Köszönöm szépen. Nem 
is tudom, hogy hol kezdjem, de megpróbálok témánként válaszolni.  

A végén a bírság témakörhöz csak egy gondolatot fűznék. Ez nem szerepel ebben az 
anyagban, mert az idén zártuk le, de magunk is úgy gondoljuk, hogy az ilyen 500 ezer forintos 
bírságnak jelképes értéke van. Ha a sajtóközleményeket figyelték, százegymillió forintot 
szabtunk ki a Sparral szemben egy idén lezárult ügyben. Az érdemi bírság 50 millió forint 
volt, eljárási bírság két részben még ugyanilyen összeg volt. Tehát azt gondolom, hogy 
egyfajta szemléletváltást kell hogy tapasztaljanak, mert magam is úgy gondolom, hogy egy 
500 ezer forintos bírság, ami egy egynapi árbevétel töredéke, az igazából nem elrettentő. 
Tehát ebben nagyjából egyet is tudunk érteni. 

Egyébként a bírság kiszabásának a szempontjait egy közlemény tartalmazza, amit az 
idén vezettünk be újból. Itt nyilván a törvény bizonyos kereteket előír nekünk, és az előző évi 
árbevétel 10 százalékát limitálja maximumként, de ebben a bírságközleményben - ez elérhető 
a honlapunkon - ezt eddig nem tudtuk alkalmazni, mert a bíróság ennek az alkalmazásától 
eltiltott, pontosabban a döntéseiben úgy fogalt állást, hogy ezt nem alkalmazhatjuk, újból 
bevezettük, viszonylag pontos módon, számszakilag le lehet vezetni, hogy milyen 
szempontok alapján és milyen módon kerül sor a bírság kiszabására.  

Ami a bíróságot illeti: most több esetben is elhangzott az erőfölény kérdése és a 
termelők védelme. Azért megkérdeznék itt mindenkit, hogy tudunk-e arról, hogy termelővel 
szemben folyik-e GVH-s eljárás. De ha azt kérdezik, hogy van-e ilyen nagy áruházlánccal 
szemben, akkor tudunk ilyet mondani. Én tehát azt szeretném, ha ezt a megfelelő helyén 
kezelnénk, mert igazából jelen pillanatban… (Közbeszólások.) Én megpróbálom úgy 
mondani, én is fegyelmezetten ültem, és próbáltam úgy… Azzal tehát én tulajdonképpen a 
legmaximálisabban egyetértek, hogy a termelőket védeni kell, a termelőket olyan pozícióba 
kell hozni, hogy azzal a szerződő féllel, amelynek ő eladja az áruját, olyan pozícióban legyen, 
hogy megfelelő árat érjen el, azt igen; de azt nem tudom elfogadni, hogy védjük azokat az 
áruházláncokat, amelyek megfelelő anyagi háttérrel a legjobb ügyvédeket fizetik meg, és 
ennek megfelelően velük leboltolni. Én tehát azt mondom, a helyes irány az, hogy segítsük a 
termelőt azzal, hogy jobb érdekérvényesítési képessége legyen, segítsük abban, hogy 
hatékonyabban dolgozzon, de ez lehet az irány, ez a fő irány, és ebben egyébként 
maximálisan egyet tudok érteni az összes hozzászólóval.  
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Azt viszont látni kell, hogy a versenyjognak általában - megnéztem egy külföldi 
kitekintést is - az erőfölényes rendelkezései nem alkalmasak ennek a problémának a 
megoldására. Az erőfölényt alapvetően ilyen megközelítésben a versenyjog nem ismeri; úgy 
kezeli, hogy egy adott piacon van valaki erőfölényben, nem a vele szerződő, neki beszállító 
féllel szemben, hanem azt mondom, hogy például a telekom- vagy a távközlési piacon van 
egy vagy két vagy három szereplő, na, ez lehet egy adott piacon egy erőfölényes helyzet, és 
ha van verseny, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez hátrányos, de nem a felvásárló 
viszonylatában kezeli ezt. Ez tehát sajnos egy olyan elvárás a versenyjoggal szemben, 
amelynek nem fogunk tudni megfelelni. Ennek viszont meg fog tudni felelni azt a két 
jogszabály, egyrészt a kereskedelmi törvény, másrészt pedig a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szembeni tisztességtelen 
forgalmazói magatartásról szóló törvény. Igazából ha erre a kérdésre megoldást akarunk 
találni, akkor ebben a vonatkozásban ennek a jogszabálynak az alapján tudunk választ kapni, 
ennek a jogszabálynak az alapján pedig e tekintetben a minisztérium, korábban a 
szakigazgatási szerve, most pedig, azt hiszem a NÉBIH, vagy nem tudom, talán ők járnak el. 
Magyarán mondva tehát ebben a vonatkozásban valóban van erőfölény, de hiszen rengeteg 
esetben van, ha én bérbe adok valamit, és tulajdonos vagyok, és nem engedem be a bérlőt, én 
is erőfölényben vagyok, de attól ez még nem versenyjogi kategória. Attól, hogy valaki 
erősebb pozícióban van felvásárlóként, nem feltétlenül a mi kompetenciánkba tartozik, és 
ettől függetlenül természetesen próbálunk megfelelő empátiával és együttérzéssel kezelni ezt, 
hiszen ez nyilván egy konkrét, reális probléma, de mi ebben igazából hatékony megoldást 
nem fogunk tudni nyújtani.  

Nézzük a magyar termékeket! Én azt hittem, hogy ebben dicséretet kapunk. Őszintén 
szólva 2010 végén indult az első ilyen ügy, úgy indítottuk meg, hogy nem is tudtuk, hogy 
ennek milyen…, igazából előtte nem is indult ilyen jellegű ügy. Itt az volt az alapállásunk, 
hogy nyilván… Nem volt jogszabály sem, kaptunk éppen ezért elég sok mindent. A 
jogszabály idén nyáron született meg, a jogalkotó idén jutott el oda, hogy egy jogszabályt 
alkosson. A Versenyhivatal két évvel ezelőtt jutott el oda, hogy érzékeljen egy problémát, és 
hogy a problémára valamilyen választ adjon. Hozzáteszem: a jelenleg hatályos 
versenyhivatali gyakorlat szerintem olyan értelemben még talán jobb is, mint a jogszabály, 
hogy a jelenlegi jogszabály szerint például még egy évig türelmi időt kellene hogy adjunk 
azoknak a nagy áruházláncoknak, amelyek magyarként reklámozzák ezeket a termékeket, 
mert ott, ebben a jogszabályban türelmi időről van szó. Az általunk alkalmazott gyakorlat 
viszont ezt a türelmi időt nem ismeri. (Varga Géza: Melyik ez a jogszabály, bocsánat!) Ez a 
magyar termékről szóló jogszabály. (Közbeszólások.) Tehát itt arról szól a törvény, hogy egy 
évre fel kell hívni, egy türelmi időt kell biztosítani a számára, hogy ezt a jogsértő gyakorlatot 
abbahagyja, és ezzel szemben a Versenyhivatal nem ezt csinálta, hanem eljárást indított, 
bírságot szabott ki, és nyilván azért minden ilyen új ügyben meg kell nézni, hogy milyen 
eredménnyel zárul, mit szól hozzá a bíróság. Most indíthatunk húsz ügyet is, de ha az 
egyikben azt mondja a bíróság, hogy köszöni szépen, ez nem jó megközelítés, tök fölösleges.  

Én úgy gondolom, azzal, hogy itt megnyitottunk egy kaput, jóval a jogalkotó előtt, két 
évvel a jogalkotó előtt, én úgy gondolom, ezért sokkal inkább egy pozitív elismerés járna a 
hivatalnak, mintsem hogy ezért kritikát kapjunk. Ez a hozzáállásom és az a válaszom az ezzel 
kapcsolatos kérdésre.  

Amit az elnök úr vetett fel a jogszabállyal kapcsolatos harmónia vagy összehangolás 
tekintetében, ha már itt a magyar termék szóba került, úgy gondoljuk, hogy alapvetően 
összhangban van a két jogszabály, a jogszabály, illetve a Gazdasági Versenyhivatal 
gyakorlata. A szóbeli kiegészítésemben is utaltam rá, hogy vannak bizonyos területek, ahol 
úgy gondoljuk, hogy azért finomítani kellene a dolgokat. Ez volt az egyik, ez az egyéves 
türelmi idő. Most akkor tessék megmondani, most egy évig ne bírságoljunk innentől kezdve? 
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Vagy járjunk el, és akkor utána…, és akkor jövőre azt tetszenek nekem mondani, hogy akkor 
miért nem voltunk szigorúak? Ez az egyik olyan kérdés, amit, én úgy gondolom, valamilyen 
formában azért érdemes végiggondolni. És még egy területet, ezt a hazai feldolgozású termék 
kategóriát, ami bekerült ebbe a rendeletbe, érdemes megnézni, mert mi igazából a hazai 
termék, magyar termék kategóriát alapvetően hasonlóként értékeltük, de ez egy olyan új 
eleme a jogszabálynak, amivel így, ebben a formában nem találkoztunk, tehát ezt érdemes 
végiggondolni, hogy hogyan oldjuk meg.  

Sok hozzászóló részéről elhangzott, hogy egyfajta együttműködést, segítő szándékot 
ajánlottak fel. Ezt köszönettel veszem. Ezt mi magunk is így érezzük, én talán konkrét példát 
is tudnék, és ebben az ügyben akkor én akár azt is mondom, hogy üljünk le, beszéljük meg, 
hogy itt most milyen irányba érdemes gondolkodni. Azt viszont látni kell, hogy azért vannak 
pozitív példák, például a szakmaközi szervezetekről szóló jogszabály megalkotásakor, én úgy 
gondolom, a Vidékfejlesztési Minisztérium szakemberei, illetve a hivatal szakemberi részéről 
egy eredményes együttműködés volt, a jogszabály ennek megfelelően jött létre, de akár a 
Tejterméktanáccsal történő nyári együttműködésre is utalok, tehát van példa erre is, és én 
örömmel veszem a segítő szándékot, ez a mi részünkről is fennáll. Azt gondolom tehát, hogy 
ha ez itt elhangzott, élni is fogunk vele; kérem, hogy a másik oldal is éljen vele, és kérdezzen 
meg minket, mert ha egy olyan jogszabály vagy jogszabálytervezet születik, amely nem tesz 
különbséget, a nagy áruházláncok védelme meg a termelő védelme között, akkor az a mi 
számunkra érthetetlen. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez - itt elhangzott ez a dinnyetörténet, 
és csak ennyiben reagálok rá - nem tesz különbséget a között, hogy a megállapodás termelők 
között jön-e létre vagy áruházláncok között. Akkor felteszem önöknek a kérdést: ugyanúgy 
védjük az áruházláncokat is? Mert a törvényjavaslat azt a definíciót tartalmazza, hogy 
mezőgazdasági termék vonatkozásában. Én még hozzátenném azt is, hogy de ha termelőről 
van szó, miért kell nekem védeni az áruházláncokat? Ebben a formában ez így nem jó, de ez 
csak egy zárójeles megjegyzés, mert ez nyilván nem a tavalyi beszámoló része.  

Magyar termék, még azért ebben a témakörben, hogy miért nem észleljük ezeket. 
Alapvetően az ilyen jellegű kifogások a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kompetenciájába 
tartoznak. A Versenyhivatal feladata, kompetenciája ebben a tekintetben nem áll fenn, ha csak 
a címkén, a külső borításon áll fenn a megtévesztő jelzés. Tessenek a jogszabályt módosítani, 
akkor el fogunk járni, ha ez is a feladatunk lesz, de amíg a törvény, a Fttv., a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény ezt mondja ki, addig nem 
fogunk tudni emiatt eljárni, csak akkor; attól függ, hogy milyen széles körű az ezzel 
kapcsolatos kommunikáció, ennek függvényében tud bizonyos esetekben eljárni a 
Versenyhivatal. Úgyhogy én egyetértek azzal, hogy lépni kell, de ha kenyeret veszek, akkor 
nyilván a kenyérboltba tudok menni. Nem biztos, hogy én ezeket a problémákat mind meg 
fogom tudni oldani, akkor az egy szuperhivatal lenne, és akkor nem is kellene talán más. Én 
tehát a magyar termékkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy szerintem pozitív volt 
összességében a hivatal eddigi tevékenysége, és ennek kapcsán nekem eltér a véleményem a 
hozzászólókétól.  

Elhangzott még itt - próbálom nézni - az azonos elbírálás… A képviselő úr felvetette, 
elfogadom, kevés az emberünk, kevés a szakemberünk, de ezzel most én nem tudok mit 
csinálni, széttárom a karom. Ha annyi forrásunk lenne, hogy több embert, több szakembert 
vehessünk fel, akkor nyilván máshogy tudnánk mi is eljárni, de a feltételek adottak. Mi is csak 
olyan keretek között tudunk működni, amilyen kereteket nekünk a költségvetés biztosít.  

Ami a gabonával kapcsolatos - és itt is elhangzott ez az erőfölényes témakör, felvetés -
, azt hiszem, ez 2010 végén volt, még előttünk valamivel. Én várom azt a tanulmányt, amire 
az elnök úr hivatkozott, kíváncsi vagyok, hogy abból a tanulmányból mi derül ki, én örömmel 
veszem. Utalt rá az elnök úr, gondolom, ez nyilvános, vagy hozzá lehet férni, és akkor én… 
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(Jakab István: Még nem, de az lesz.) Jó, akkor köszönettel veszem. Ha valamitől okosabbak 
leszünk, nem szégyen tanulni, én úgy gondolom, hogy ez jó lesz, a mi munkánkat is elősegíti.  

Mostantól kezdve csak fel vannak írva gondolatok, és lehet, hogy nem nevesítem 
külön-külön mindegyik hozzászólót.  

Elhangzott az, hogy mi miért nem lépünk fel abban a kérdésben, hogy 
szemmagasságban vagy térdmagasságban van-e az áru. Elnézést kérek, ez megint egy olyan 
kérdés, amivel nem mi fogunk tudni foglalkozni. Én azzal a szigorú piacvédelmi ellenőrzéssel 
és felügyelettel, amire nyáron is volt példa, teljes mértékben egyetértek, azzal is, de az sem a 
mi feladatunk. Ennek megvannak a megfelelő fórumai, amelyek el tudnak járni ebben a 
részben.  

Az ágazati sajátosságok és a mezőgazdaság. Én úgy gondolom, hogy a versenyjog 
valóban általánosságban nem biztos, hogy a legjobb eszköz a mezőgazdasági problémák 
kezelésére, bár hozzáteszem, hogy az unión belül is a mezőgazdaság és az agrárpiac elég sok 
olyan speciális lehetőséget ad, amelyet egyébként büntetés tilt. Tehát én úgy gondolom, hogy 
az uniós piacon is elég sok, elég nagy nyomás éri az egyes képviselőket, egyes tagállamokat, 
hogy ezeket a sajátosságokat valóban figyelembe kell venni. Magam is egyetértek azzal, hogy 
nyilván nem lehet azonos módon kezelni egy mezőgazdasági agrárkérdést, mint egy ipari 
vagy kereskedelmi témát. Ezt magam is így gondolom, hogy ez helyes, és így van. 
Hozzáteszem, hogy a közelmúltban született egy jelentés, ami az Európai Parlament asztalára 
került, és ami a legmeglepőbb volt és a legérdekesebb volt ebben, hogy itt zöldek, kékek, 
lilák, konzervatívak, szocialisták, mind egyetértettek egy dologban, és ez mind abba az 
irányba mutat, ami az agrárpiac és az agrárterület sajátosságainak a markánsabb 
egyenlenítésére irányul. Tehát én azt gondolom, hogy valamiféle elmozdulás vagy változás ott 
is látható, és mondom, ezt hozzáteszem, hogy itt mindenki kéz a kézben. Tehát itt olyan 
egyhangúan fogadták el ezt a jelentést, hogy meglepő, így kívülről nézve. 

Bírságok vagy a szerzett előny figyelembevétele. Jeleztem, hogy erre nekünk van egy 
közlemény, amelyik pontosan definiálja azokat a szempontokat, amelyeket a bírság 
kiszabásánál figyelembe veszünk. Azt látni kell, hogy a versenyjogi beavatkozás nem 
alkalmas arra, hogy az egyes sérelmet szenvedett fél problémáit megoldja. Tehát erre sajnos 
nem mi vagyunk a hivatottak. Elvileg a törvény azt mondja, hogy közérdekből járhat el a 
hivatal. Arra, hogyha valaki sérelmet szenved a szerződéssel összefüggésben, alapvetően a 
bíróság, más hatóság járhat el, de az nem a hivatal.  

A bankok, távközlési szolgáltatók. Az, hogy olcsóbb külföldön. Nekünk ármegállapító 
vagy árdefiniáló lehetőségünk nincsen, ugyanis alapvetően itt látni kell, hogy a hivatal nem a 
fő ellenőrző hivatal. Az egyiknél a PSZÁF, a másiknál a NMHH és ennek megfelelően én úgy 
gondolom, hogy abban, hogy az ár önmagában így vagy úgy alakul, mi nem tudunk fellépni. 
Mi csak akkor tudunk fellépni, ha ehhez valami többletelem társul, például összebeszélnek.  

Most az, hogy mi minősül összebeszélésnek és mi nem? Itt most megint azért ülök 
furán, mert indult egy eljárás a bankok ellen. Most ez az eljárás jelenleg is folyamatban van. 
Azt gondolom, hogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek a vége, és ki fog derülni, hogy ez 
mennyiben volt alapos vagy mennyire nem. De mi figyelünk erre a területre, ezt tessenek 
elhinni! De önmagában az, hogy az ár megváltozik, az nekünk kevés. Ehhez egy többlet kell. 
Ez az, hogy például összebeszéltek, vagy erőfölényben van és ezzel visszaél.  

A technokrataszemlélet. Nem tudok erre mit mondani. A külföldi élelmiszereknek 
hogy teret adnak a cégek? Nyáron voltam Spanyolországban, és bementem kíváncsiságból - 
hadd ne mondjam, hogy milyen nagy - áruházláncba, de csak spanyol bort láttam. Félreértés 
ne essék, amikor értékelik a versenyhivatalokat, van egy éves értékelés, a Global Competition 
Rewiev című lap csinálja ezt, a spanyol versenyhivatal négy csillagot kapott, mi eggyel 
kevesebbet, mi hármat. De én megnéztem, csak spanyol bor volt. Lehet, hogy rossz üzletbe 
mentem, és mehettem volna másikba… 
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ELNÖK: Ott is az lett volna! 
 
DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Nem. Volt, aki, mikor 

ezt mondtam, azt mondta, hogy másik üzletben ő talált, nem tudom, mit. De azért sörben is 
volt… hogy mondjam, tehát ott is a spanyol söröket preferálták. Erre nem tudok most 
önöknek választ adni. Erről nem mi tehetünk. Ha azt tetszenek rajtam számon kérni, akkor 
ebben nem fogok önöknek tudni segíteni. Én is örömmel megveszem azt a kecskesajtot vagy 
kenyeret ott maguk mellett, a pénteki piacon, ami a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett van. 
Más minőségű. De hát ez nem versenyjogi kategória az én felfogásomban.  

A mezőgazdasági terület súlya a vizsgálataimban meg az eljárásaimban? Hát valóban 
nem ez a fő terület, de érinti, és azt gondolom, hogy azért jó néhány példát láttunk, amiben ezt 
próbáltam megvilágítani.  

Az, hogy nem egyenlőek a versenyfeltételek? Én még ezt is alá tudom írni, éppen ezért 
gondolom azt, hogy a termelőket kell segítsük, és a termelők pozícióját kell olyan formában 
támogatnunk, hogy megfelelő érdekérvényesítő képességgel bírjanak. 

A kezembe került egy olyan feljegyzés, bár ez nyilván nem egy napi adat, ez egy 
régebbi volt, ahol száz forintból, hogy hogyan oszlik meg a tej ára, kinél mennyi marad 
vizsgálat volt, ez pont 2008-9-es adat volt, és elég megdöbbentő volt, hogy míg 
Németországban 53 forint maradt a termelőnél, addig Magyarországon ez 30 forint alatt volt.  

Tehát én úgy gondolom, hogy nem a száz forinton kell változtatni, mert a száz forint 
az ára, hanem az kell, hogy több legyen, és ennek megfelelően a végén az eladónál vagy a 
kereskedőnél csapódott le kisebb összeg. Én úgy tudom, hogy ezek az arányok is változtak, de 
igazából ez lehet a cél. A Versenyhivatal elnökeként azt kell mondjam, hogy az adott piaci 
áron belül kell azt a részarányt megtalálni a termelők számára, hogy megérje nekik a termelés. 
Nem az az irány, hogy felemeljük az árat, mert az összességében, hosszú távon nem segít.  

Nem tudom, volt-e lényeges kérdés, de én próbáltam röviden összefoglalni a 
válaszokat.  

Ja, volt még egy. A versenypártolással kapcsolatosan valóban a legelején kezdődött, 
van egyfajta utólagos monitoring. Én úgy gondolom, hogy a mi szerepünk az a 
versenypártolás területén, hogy elmondjuk a versenyjogi észrevételeinket. Ezt a kormány, a 
jogalkotó vagy figyelembe veszi vagy nem. Nem is mondom azt, hogy neki mindig 
figyelembe kéne venni, hiszen a gazdaságpolitika meghatározása nem a mi dolgunk, mi csak 
egy kis szelet vagyunk ezen belül. Van adópolitika, pénzügypolitika, szociális, rengeteg más 
szempont lehet, ami felülírhatja a mi érvelésünket. Ennek megfelelően kell a szerepünket is 
definiálni. A mi szerepünk arról szól, hogy elmondjuk a véleményünket, és a kormányok vagy 
figyelembe veszik vagy nem, amennyire figyelembe veszik, ez az ő szuverén döntésük. 
Utólagos monitoringot viszonylag ritkán szoktunk, de azért a hangsúlyosabb területeken 
elképzelhető, hogy látjuk, hogy mi történik a piacon, a folyamatokat nyomon követjük, de 
akkor érdemes itt verni az asztalt, ha van rá fogadókészség, ha ez volt az irány, ez volt a 
döntés, akkor mi csak akkor jelezzük, hogyha ennek, úgy látjuk, hogy van haszna is, vagy 
lehet haszna is. 

Felírtam még: belső fogyasztás fontossága. Egyetértek a Pócs képviselő úrral magam 
is teljesen abban, hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy igazából én megpróbáltam röviden 
összefoglalni a gondolataimat. Ha valami kihagytam, vagy gondolják, hogy még 
beszélgessünk, akkor örömmel!  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Győrffy Balázs! 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Egy nagyon rövid hozzászólásom hadd legyen. Elnök 
úrnak volt egy olyan megnyilvánulása, hogy a mezőgazdasági termelők ellen nem folyik 
eljárás és kereskedő cégek ellen meg igen. Elnök úr, itt ismerve a viszonyokat, ez körülbelül 
olyan bejelentés volt, mintha a második világháború után közöltük volna, hogy egy lengyel 
falu ellen sem folyik háború és bűnökben eljárás. Nem tudnak egyszerűen még olyan 
helyzetbe sem kerülni, hogy önök eljárást indítsanak ellenük, míg a kiszolgáltatottság folytán 
a másik oldalon meg ez egyértelműen megállapítható. Hogy most közérdek-e az, hogy 
mondjuk több száz gazdát felültetnek a körhintára, és kilátástalan helyzetbe hozzák őket, az 
én megítélésem szerint ez az. Azonban azt mondanám, hogy törekedjünk az együttműködésre, 
és azt hiszem, a célok, amelyek itt a bizottság tekintetében konszenzusos alapon 
megfogalmazódtak, azok szerintem lejöttek önöknek, és látom, hogy érti, mi a Mezőgazdasági 
bizottság célja e tekintetben. Én kérném az együttműködést, és segítsük egymást abban, hogy 
amennyiben az önök munkáját bármi olyan jogszabály nehezíti, amin a parlament segíteni 
tudna, akkor, kérem, legyenek partnerek ebben, és fogalmazzák meg - a célok, még egyszer 
mondanám, meggyőződésem, hogy önök előtt is ismertek -, fogalmazzuk meg ezeket a 
jogszabály-változtatási javaslatokat akár közösen is, és próbáljunk lépni a tekintetben, hogy 
valóban egy jobb és élhetőbb helyzetet teremtsünk itt a magyar termelőknek, ami egyébként 
közvetve a magyar fogyasztók érdeke is.  

Én úgy veszem észre, hogy itt nem egy közfelkiáltással elfogadott jelentést látunk, és 
erre egyébként nyilván kihat a pillanatnyi - hogy is mondjam? - lelkiállapotunk is, ezt 
szerintem nem is rejtjük véka alá. Azt szeretném kérni, hogy dolgozzunk azon közösen, hogy 
jövőre ez másképpen legyen, és hogyha van konkrét javaslat, hogy az önök munkáját - még 
egyszer mondom - valami nehezíti, és esetleg ezen változtatva az könnyebbé tehető, akkor 
szerintem itt mindannyiunkban nyitott kapuk lesznek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), ez nem igényel választ, én 

azt hiszem, de ha kívánja, elnök úr, akkor…  
 
DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: (Hangosítás nélkül:) 

Tudnék rá mit mondani, de megpróbálom visszafogni magam. Úgy gondolom… 
 
ELNÖK: Akkor tessék bekapcsolni a mikrofont! 
 
DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke: (Hangosítás nélkül:) 

…szerintem nagyjából ismerik az álláspontunkat.  
 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szavazásra kerül a sor. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a jelentés általános vitára 

való alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki 
tartózkodik? Aki tartózkodik, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 14 tartózkodás. Ki 
az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Egy… (Közbeszólások: Kettő!) Elnézést, egy ember, aki 
két szavazati joggal rendelkezik, tehát kettő nem szavazat van. 14 tartózkodás és 2 nem 
szavazat mellett bizottságunk nem találta általános vitára alkalmasnak a jelentéstervezetet.  

Köszönöm szépen az elnök úrnak és segítő kollégáinak a jelenlétet.  
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A bizottsági előadó kijelölése 

Egy álláspontot kell képviselni, ez többségi álláspont, az elutasító álláspont. Pócs 
Jánost kérném meg erre. Kérdezem, hogy a bizottság egyetért-e az előadó személyével. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, Pócs János lesz az előadó, amikor a 
parlament napirendre veszi ezt a jelentéstervezetet.  

Az első napirendi pontot lezárom.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/8750. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra: egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Itt meg kell jegyeznem, hogy lesz olyan 
módosító indítvány, amelyet a bizottságunk a múltkor még nem tárgyalt meg, most ezeket is 
meg kell vitatnunk. Megvárjuk a kormány képviselőit, néhány pillanaton belül itt lesznek. 
(Megérkeznek a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői.) Rátérünk tehát a második 
napirendi pontra, köszöntöm a kormány képviseletében Palotai Kingát és Kanyó Lórántot, 
valamint segítő kollégájukat, mert egy harmadik személy is látok - Bogdány Viktor? (Dr. 
Bogdány Viktor Ferenc: Igen.) -, Bogdány Viktor vezető tanácsos urat.  

Kollégáink előkészítették a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok 
megvitatását. Itt vissza kell nyúlnunk még az ajánlástervezethez, amelyben a gazdasági 
bizottság a mi bizottságunk ülése után nyújtott még be módosító indítványt, amely a mi 
hatáskörünkbe tartozik. Ezért arra kérem szépen képviselőtársaimat, hogy legyűjtés szerint az 
ajánlásból - ez már nem is tervezet, hiszen a T/8750/74. számú ajánlásról van szó - a 26. 
sorszámú indítvánnyal kezdjünk.  

A 26. indítvány a gazdasági bizottság javaslata, amely összefügg a 106. sorszámú 
indítvánnyal. Kérdezem a tárca képviselőit, mi az álláspontjuk az indítványról.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Üdvözlöm önt is és a bizottság tagjait is! Szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot tudok 
mondani, és támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség.  
A 28. sorszámú indítványhoz lapozzon, amely szintén a gazdasági bizottság javaslata, 

amely összefügg a 29., a 30., a 39., a 41., a 42., a 44., a 99., a 108. és a 109. indítvánnyal. Mi 
a tárca álláspontja?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség.  
A 31. indítványhoz lapozzunk, amely összefügg a 32., a 34., a 37., a 40., a 43. és a 46. 

javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
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A 47. indítvány következik, amely a 104. javaslattal függ össze. Mi a tárca 
álláspontja?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség.  
A 62. indítvány következik, amely összefügg a 65., a 67., a 76., a 98. és a 103. 

javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
Következik a 96. indítvány, amely összefügg a 97. javaslattal. Mi a tárca álláspontja?  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Inkább észrevétel. Szeretném 

megköszönni, a korábbi bizottsági ülést én vezettem, és ez összefügg a korábbi bizottsági 
üléssel a gyümölcsbor jövedéki adójának az elhagyása volt az indítvány, és kértük, hogy ez ne 
legyen elhagyva, és megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy kitartottunk. Mondhatom ezt 
Sándor nevében is, hiszen mind a Költségvetési és mind a Gazdasági bizottság is támogatta az 
indítványokat, és szeretném megköszönni az előterjesztőnek az empátiát és az 
együttműködést, hiszen a további bizottsági üléseken már ők is támogatták azt, hogy ne 
legyen nulla a gyümölcsborok adója. Ez mindenféleképpen egy szakmai siker és 
együttműködés, és ennek következménye a Sándor módosítása. 

 
ELNÖK: Tehát még az 1. indítványnál tartunk. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyértelmű többség, egyhangú.  

A 2-es sorszámú indítványnál van a szerkesztők által egy megjegyzés, amely a 
házszabályszerűségben túlterjeszkedést lát. Kérdezem, hogy a tárcának van-e információja 
arról, hogy az Alkotmányügyi vagy a Számvevőszéki bizottság foglalkozott-e már ezzel a 
kérdéssel, magyarul annak a megállapításával, hogy mi vonatkozik a túlterjeszkedésre.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még nincs erre vonatkozó 

információnk. Tegnap este nyújtották be ezt a módosító indítványt, a Mezőgazdasági 
bizottság az első, aki tárgyalja.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy egyébként a tárca támogatná-e ezt az indítványt.  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ehhez a módosító indítványhoz 

szeretnék egy kis kiegészítést fűzni, mielőtt ismertetem a tárca álláspontját. Arról szól a 
módosító indítványa, hogy a kizárólag saját szőlőborból, legfeljebb évente tízezer palack 
mennyiségű palackos erjesztésű pezsgő tárolását végző adóraktárra a jövedéki adótörvény 
bizonyos szabályait ne kelljen alkalmazni. Ezzel kapcsolatban nem teljesen értjük a módosító 
indítvány célját, mert a pezsgőtároló adóraktár az a pezsgőt tárolja, tehát ez alapvetően egy 
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tároló kereskedelmi adóraktár, és nem teljesen értjük, hogy ebben az esetben hogy 
beszélhetünk saját szőlőborból előállított pezsgőről. Hogyha esetleg a módosító indítványt 
benyújtó a kistermelői pezsgő-előállításra gondolt, azt pedig nem pezsgőtároló adóraktárban 
állítják elő, hanem egyszerűsített adóraktárban, amire pedig nem kell alkalmazni ezeket a 
rendelkezéseket, amire itt hivatkozik. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a módosító indítvány 
szükségtelen, és ezért ebben a formában, mivel nem értjük, nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Valamelyest az indítvány logikai 

köréhez tartozik, de a kistermelői pezsgőkészítés megengedői szabályairól beszélnék, hogy 
abban a logikai környezetben, amelyet most megengedtünk néhány hónappal ezelőtti 
törvénykezésünkkel, amelyet támogattunk, ott mi történik akkor. Annak a lényege az volt, 
hogy nem kellett önálló adóraktárat létrehozni, mert eddig a pezsgőhöz – a kollégáknak 
mondom – önálló adóraktár, elkülönített minden, számfejtés, okfejtés és ellenőrzés, stb., de 
aki tízezer palack alatt teszi ezt, az egyszerűsítések mellett megteheti ezt, nem kell a külön 
adóraktári szabályokat bevonni. De ugye tudjuk, hogy a pezsgőn elvileg van jövedéki adó is, 
ha jól tudom, és kérdezem, hogy rendben van, hogy előállította. De mi történik utána? Ezt 
csak saját fogyasztás, önfogyasztás, forgalomba hozhatja? Mi történik ekkor ezzel a 
termékkel? Az rendben van, hogy adómentes és egyszerűsített körülmények között úgymond 
előállíthatta. De mi történik, hogyha előállította, rendben, de utána mit csinál vele?  

 
BOGDÁNY VIKTOR FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Forgalomba 

hozhatja természetesen, évente egyszer kell adót fizetnie, és egyszer kell elszámolnia ezzel a 
pezsgővel. Az adófizetés, illetve az elszámolás, az a szőlőbor-elszámolásokhoz igazodik. 
Ugye abból kettő van évente, és abból a másodikkal együtt kell ezt megtennie. Tehát ennek a 
kistermelői pezsgő-előállításnak a célja a kereskedelmi forgalmazás végeredményben, az, 
hogy a borász így a termékpalettáját szélesíthesse. Illetve, hogyha olyan nagy mértékben vagy 
mennyiségben célravezetőnek tartja ezt gyártani, már hogyha tízezer liternél egy évben többet 
elő tud állítani, és el tud adni, akkor kell pezsgőadóra engedélyt kérnie.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt azért kérdeztem meg, mert ugye bornál megengedett a tíz 

hektó, tehát ez a tételszámú bormennyiség előállítása önfogyasztásra, és teljesen más 
szabályokkal kell kezelni, mint a klasszikus boradóraktár esetében. Tehát itt megengedett a 
forgalombahozatal is, persze az adózás és minden egyéb minősítési szabályok betartásával. 
De ezt már automatikusan hozzá is gondoljuk. Köszönöm szépen.  

Mivel nem kaptunk iránymutatást ezzel az indítvánnyal kapcsolatosan, és ha jól értem, 
egy kissé felesleges is az indítvány, több sebből vérzik, mert a házszabályszerűségével is gond 
van, ezért kénytelen vagyok ez utóbbival foglalkozni. Én azt a köztes megoldást merném 
javasolni a bizottság tagjainak, hogy a házszabályszerűségét úgyis majd az Alkotmány és 
egyéb, nálunk felkentebb bizottság ki fogja mondani, fogadjuk el a házszabályszerűségét és 
egyharmados szavazást adjunk neki. Ezzel fenntartjuk ezt az indítványt, és így van idő és 
esély, hogy Ivanics Ferenc képviselő úr, illetve az adópolitikához jobban értő és a szándékot 
kifejező személyekkel megbeszélje ezt az indítványt, és így tegyünk majd pontot a szavazás 
napján a parlamentben az ügy végére.  

Kérdezem tehát, hogy a bizottság egyetért-e azzal, hogy a módosító indítvány 
házszabályszerűsége szerint befogadható-e, egyáltalán szavazhatunk-e róla. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. És kérdezem, hogy ki az, aki 
egyetért az indítvánnyal. Itt rögtön mondom, hogy egyharmadnyi szavazást fogok 
megállapítani, ez nagyjából meg is van, tehát többséget nem. (Szavazás.) Egyharmad.  
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Van-e olyan indítvány, amiről nekünk még döntenünk kellene? Én nem látok ilyet. 
Nincs. Akkor köszönöm szépen a jelenlétet. A bizottság ezt a napirendi pontot megtárgyalta, 
lezárom a tárgyalását. Köszönöm az előterjesztőknek a tájékoztatásukat.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8880. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra. Kérem, az előterjesztő foglalja el a helyét. Igen sok 
név került felsorolásra. Kolossváry Gábor úr és segítő kollégái közül, nem tudom, hogy kik 
vannak jelen, de nekünk hat név is felsorolásra került úgy mint dr. Fábián Gyula, dr. Juhász 
Dezső, dr. Pénzes Zsuzsanna, Pomozi Virág Hoa Binh és dr. Nagy János, valamint Tegzes 
Tamara. Engedjék meg, hogy egy teljesen nem a témához illő megjegyzést hadd tegyek: ezt a 
vietnáminak tűnő nevet régen láttam már így leírva. Nekem a műszaki egyetem 
villamosmérnöki karán Noen Kan Binh és Lotam Binh egyetemi osztálytársaim voltak. Hogy 
a Bihn név mit jelent, ezek szerint nem hölgyet vagy fiút, mert mind a kettő fiú volt, akit az 
előbb említettem, bizonyára családnév lehet, de ezek szerint elterjed lehet ez a családnév, 
mert ugyanígy írták a nevüket. Ez egy kis kitérő volt. (Moraj.) De hogy mit hoz az élet! És 
nem különben az én memóriám! Elnézést kérek.  

Akkor megkérem szépen Kolossváry Gábor főosztályvezető urat, hogy ismertesse a 
benyújtott törvénytervezet lényegi elemeit. Megadom a szót.  

 

Kolossváry Gábor (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

KOLOSSVÁRY GÁBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Első körben annyit, hogy a felsoroltak közül az első négyen 
vannak jelen, ez talán kiderült, és nem tudom, hogy az első reakcióban szeretne-e választ 
kapni a kérdésére. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Azt az egyebekben. (Derültség.)  
 
KOLOSSVÁRY GÁBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az egyebekben, köszönöm 

szépen.  
A javaslat célja egy nagyon fontos kérdés, a Magyary-program egyszerűsítési 

programjának elfogadásáról szóló kormányhatározatban szereplő két eljárásnak, az előzetes 
konzultációnak és a vízkészletjárulék-bevallási és -fizetési eljárásának a felülvizsgálata volt, 
és e tárgykörben az egyszerűsítés keretében a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló ’95. évi LIII. törvényben az előzetes konzultáció eljárását a javaslat megszüntetni 
javasolja, illetve olyan módosítást terjesztettünk elő, hogy ez megszüntetésre kerül. Ennek az 
elsődleges indoka az volt, hogy az ügyfelek nem éltek kellő számban ezzel a lehetőséggel, 
nincs is szükség rá az új eljárás szerint, hiszen ez az eljárás tulajdonképpen egy másik 
eljárással azonos eljárásban végrehajtható. Ezzel egyidejűleg az egyszerűsítés folyamán az 
összekapcsolt eljárás megszüntetésre is került, ez a 2006. évi LIII. törvény módosítása, ez 
párhuzamosan szükségeltetett a törvényalkotás folyamán. Ez volt a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény.  

A másik a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása. Ebben a vízkészletjárulékkal 
kapcsolatos eljárásokban tettünk módosítást, itt a víztermelő-adatlapnak, a víztermelési 
bejelentő adatlapnak az eltörlését, illetve a negyedéves bejelentésnél az utolsó negyedév 
bejelentésének az eltörlését javasoltuk, illetve így módosítottuk a törvényt. Erre azért lehetett 
sort keríteni, hiszen az éves bevallás a negyedévi bevallással együtt került benyújtásra, tehát 
ugyanazokat az adatokat tartalmazta. A víztermelési bejelentő adatlap pedig a hatóságnál az 
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éves jelentéssel rendelkezésre állt, illetve áll a végleges adatok benyújtása során, tehát az 
adatszolgáltatással a bevallással együtt a hatóság birtokába kerülnek ezek az adatok.  

Meg kell említeni még a vagyontörvény módosítását a mederhasználati jog 
kérdésében. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium kérte, és ennek az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése miatt volt szükség, hiszen ezt csak törvény keletkeztetheti, ennek folytán a 
mederhasználati vízi létesítmények fogalmát, illetve a mederhasználati jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésének a törvényi előírását kellett a törvényben 
megfogalmazni.  

Röviden ennyi a módosítás. Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, hogy kérdés, észrevétel 

van-e. (Jelzésre:) Igen, Ódor Ferencet láttam elsőként.  
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni a 
főosztályvezető úrtól, hogy ez azt jelenti-e, hogy könnyebb is lesz a vízhez hozzájutniuk a 
felhasználóknak (Közbeszólás: Erről szó sincs!), vagy pedig csak kevesebb papírt töltünk ki, 
ami egy nagyszerű dolog, vagy elektronikusan kell kitölteni. Ha ebben tudna egy számomra 
megnyugtató dolgot mondani, tehát hogy könnyebben juthatnak hozzá azok, akik valamiféle 
öntözéses gazdálkodással kívánnak tevékenykedni, látva, hogy - ha minden igaz - ez talán a 
legaszályosabb év vagy egyike a legaszályosabb éveknek. Ebbe az irányba mozdul-e el a 
dolog, mert nagyon szép az a kormányhatározatra való hivatkozás, de hogyha ez így lenne, 
akkor nagy örömmel tudnánk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Akkor, amikor én ennek a törvényjavaslatnak a címét megláttam, felcsillant a 
szemem, hogy, hoppá, itt most valami újdonság lesz, és elengedik a vízkészlet-használati 
járulékot, aztán szomorúan vettem tudomásul, hogy ez a törvényjavaslat egyáltalán nem erről 
szól, holott erre lenne igazán szükségük többek között pont az öntözővíz-felhasználónak; arról 
már nem is beszélek, hogy ha esetleg valami olcsóbb lehetőségek is előtérbe kerülnének, 
annak nagyon örülnénk. Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez a törvényjavaslat nem erről 
szól, hanem - ha ezt nagyon le akarom karcsúsítani - ez egy egyszerű adminisztratív 
intézkedés. Én úgy gondolom - és ezzel nem a törvényalkotót vagy az előterjesztőt kívánom 
minősíteni -, hogy ez olyan túlzottan nagy változást, ha finoman fogalmazok, nem fog okozni 
egyikünk életében sem.  

Ugyanakkor viszont számomra izgalmasabbá tette az utolsó pár módosító sor ezt a 
törvényjavaslatot, amikor a mederhasználati jog és a mederhasználati vízi létesítményről van 
szó, már csak azért is, mert eddig a vízügy, a vízügyi igazgatóság a különböző 
mederhasználati létesítményekre - itt fel vannak sorolva ezek a művek, amelyekre ez 
várhatóan vonatkozik - eddig is szedett vagy kirótt különböző díjtételeket. Most az a 
kérdésem van, hogy ezeknek a jogszabályi háttérrel való megerősítését jelenti ez a módosítás, 
vagy esetleg egy újabb használati díjnak a kiróhatóságát előlegezi ezt meg, vagy a mértékét 
fogja emelni. Ez egyben a kérdésem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Obreczán Ferencet láttam még jelentkezni.  
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OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Számomra ennek a 
mederhasználati jognak a kérdése egy pillanatra mellbe vágott, tekintettel arra, hogy az elmúlt 
években nagyon sokszor találkoztam a mederhasználati jog bejegyzésével kapcsolatos 
anomáliákkal, különösen a Duna mentén, így Váctól kezdve Tökölön keresztül egészen a 
Duna teljes vonalán is, tekintettel arra, hogy az így létesített vízi létesítmények esetén az ott 
gazdálkodók bizonyos mértékig hátrányt szenvedtek, és bizonyos mértékig kérték is az 
előzetes tájékoztatást. Tehát elfogadjuk a mederhasználati jognak a bejegyzését, de valahogy 
hiányosnak érezzük azt, hogy a gazdálkodók az érintett területekről nem kapnak kellőképpen 
információt, hogy az ő területük mederhasználati joggal érintett-e. Nem tudom, hogy a 
törvényjavaslat ezekre kitér-e majd. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

akkor megadom a szót az előterjesztőnek.  
 

Kolossváry Gábor (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

KOLOSSVÁRY GÁBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Hogy 
könnyebben jutnak-e hozzá? Ez az előterjesztés adminisztratív intézkedéseket tartalmaz, ezzel 
együtt ebben az évben az egyszerűsített vízjogi engedélyezési eljárás keretében a vízhez való 
hozzájutást a kisebb gazdálkodók számára már könnyebbé tettük, és további lépések is 
előterjesztés alatt vannak. Ez most nem ennek a törvényjavaslatnak a tárgya, csak 
tájékoztatásul szeretném a kérdésre elmondani, miután ennek is magam vagyok a gazdája, 
hogy ezek a kérdések is napirenden vannak, és mind például a téli vizek tározása ügyében, 
mind például a mezőgazdasági vízszolgáltatás árképzési és egységes árképzési rendjének az 
ügyében várhatóan még ez évben előterjesztést fog tenni a minisztérium a kormány részére. 
Ez egyébként tényleg csak adminisztratív jellegű.  

Ezzel mindjárt a második kérdésre is válaszoltam. Szeretném tájékoztatni a képviselő 
urakat és a tisztelt bizottságot, hogy a vízkészlet-használati járulék a mezőgazdasági vizeket 
2006 óta nem terheli. A vízkészletjárulék már el van törölve, a mezőgazdaságivíz-szolgáltatás 
költségeit kell csak megtéríteni. Ezek a költségek sajnos igen magasak és nagyon szelektívek, 
nagyon széles határok között mozognak, éppen ezért javasoltuk, illetve teszünk javaslatot az 
egységes költségkalkulációs rend bevezetésére, hogy az úgynevezett monopolhelyzetben lévő 
szolgáltatóknak az ilyen jellegű gazdálkodók felé történő vízárnövelő hatását mérsékelni 
tudjuk, illetve megfelelő mederbe tudjuk terelni. Azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági 
gazdálkodók akkor megfelelően támogatottak ebben a vonatkozásban, ha a tényleges 
költségeket kell csak megtéríteniük. 

Ez sem ennek az előterjesztésnek volt a része, ez most külön előterjesztést fog 
képezni. Nincs új díj a mederhasználati kérdéseknél, hanem a jogszabályban a meder 
használatának és az ott lévő létesítmények engedélyezési eljárása kerül rendezésre. Tehát ez a 
törvénymódosítás pusztán azt a célt szolgálja, hogy ez a fogalom és ebbe a fogalomkörbe 
tartozó létesítménykör bekerüljön a jogszabályba, és pontosan a következő kérdés 
vonatkozásában, megfelelően szabályozza az igénybe vevő és az azt használót is az ott élők 
megfelelő tájékoztatása és jogszabályi védelme érdekében is. Tehát ez mindkét célt szolgálja. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat, egy pici pontosítást szeretnék kérni, mert 

akinek jelen pillanatban mederhasználati engedélye van vagy valamilyen jogcím, nem tudom, 
hogy ez most pontosan micsoda (Kolossváry Gábor: Vízjogi engedélyezési eljárás. Vízjogi 
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engedély kell a mederhasználathoz.) Akkor nem egyről beszélünk, bocsánat, mert ahhoz nem 
kell vízjogi engedély, hogy egy úszómólót vagy egy üdülőt…. (Kolossváry Gábor: Vízi 
létesítményhez kell vízjogi engedély.)  

 
ELNÖK: Pillanat! Azt kérem a beszélgető felektől, hogy képviselő úr tegye fel a 

kérdést, utána meghallgatjuk az előterjesztő válaszát. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Nekem az volt a kérdésem, hogy az eddig kiadott 

engedélyek újraengedélyezésre kerülnek, vagy pedig az jogfolytonos lesz.  
 
KOLOSSVÁRY GÁBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én úgy gondolom, hogy az 

eddig kiadott engedélyek jogfolytonosak. 
 
ELNÖK: Obreczán Ferenc! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Részben megnyugtatott az 

előterjesztők válasza, tekintettel arra, hogy 2008-ban ’9-ben nagyon sokan szenvedtünk 
emiatt, és nem voltak egyeztetések a tulajdonosokkal, tehát még egyszer nagyon szépen és 
nyomatékosan kérjük, hogy törvényi szinten megjelenjen az, hogy a gazdálkodókkal, az ott 
élő termelőkkel a vízügy, mielőtt a mederhasználati jog bejegyzésre kerül, egyeztetés 
történjen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki egyetért, hogy az imént 

tárgyalt törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja? (Szavazás.) Egyhangú. Ezt az 
egyhangúságot majd a parlamenti vitában is el kell mondani. Sáringer-Kenyeres Tamás, 
vállalja?  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Örömmel! 
 
ELNÖK: Akkor kérdezem, hogy a bizottság megbízza-e ezzel a feladattal. (Szavazás.) 

Igen. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Most az egyebekben megkérdezem a kedves kolléganő néveredetét.  
 
POMOZI VIRÁG HOA BINH (Vidékfejlesztési Minisztérium): Annyit szeretnék 

mondani, hogy a vietnámi nevek is úgy alakulnak mint a magyar nevek, olyan tekintetben, 
hogy elől van a vezetéknév, és utána a keresztnév. Tehát a Nuan ebben az esetben a 
vezetéknév, ami a leggyakoribb vietnámi vezetéknév, édesanyámnak is ez a vezetékneve 
egyébként. A keresztneveknél pedig nincs olyan, hogy utónév. Bármit lehet adni. Például az 
én nevem a Hoa Binh, édesanyámnak is ez a keresztneve, ezért kaptam én is ezt a nevet, ez 
békét jelent. Ez egy szó, csak kettőbe írják. Hogy a Binh önmagában mit jelent, azt sajnos 
nem tudom megmondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az egyebekben történt tájékoztatást. Van-e más 

bejelentenivaló? A 3. napirendi pontot lezártam, és köszönöm a kormány részvételét.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Gyakorlatilag a hozzászólásom az 1. napirendi pont 

tanulságából adódik. Ugye azt gondolom, hogy nagyon fontos témát tárgyaltunk ágazati 
szempontból, és Pócs képviselő úr is kitett magáért, és külön köszönet, hogy reprezentálta 
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ezeket az élő példákat, de a Gazdasági Versenyhivatal elnöke többször utalt arra, hogy nem az 
ő hatásköre azok a problémák, amiket mi itt felvettünk. Én azt gondolom, hogy elég friss a 
téma, és szeretném kérni elnök urat, hogyha van arra lehetőség, hogy a Fogyasztóvédelmi 
Hivatalnak a vezetőjét hívjuk el egy bizottsági ülésre, ahol az ágazati kérdésekben vigyük 
végig a vonulatát, mert erre szerintem nagy szükség lenne. Amennyiben a bizottság ezt 
támogatja, és nem zaklatónak veszi ezt a javaslatomat, akkor ennek minél előbb tegyünk 
eleget. Ez nagyon fontos kérdés, és szerintem, igenis kell, hogy ez minket érintsen. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm. Én is gondolkodtam ezeken 

a dolgokon, és nekem a növényvédőszer volt a témám. Van egy ilyen bizottságunk, hogy 
Élelmiszer-biztonsági albizottság. Azon belül a növényvédőszerek megjelenése a külföldi 
termékekben, illetve az Európai Unión belül, ezt lehetne tárgyalni, ha van készség a 
bizottságban. Tudom, hogy időben nem állunk jól, és mindenki eléggé leterhelt, de 
témakörben pontosan idevaló a mezőgazdasághoz és a magyar piac védelmét is szolgálná, ha 
onnét valami értelmest tudnánk elindítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A jövő héten nincs még fix időpont, de várhatóan megpróbáljuk 

kedden délután tartani az ülésünket. Ez 13. lesz, pontosítjuk majd, ahogy közeledünk a jelzett 
naphoz.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Csak annyi bejelentenivalóm lenne, hogy ma délután 

két órakor a Kertészeti albizottság tartana ülést, a tagjait szívesen látnám az ülésen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 7 perc) 

Horváth István  Font Sándor  
a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese és Lajtai Szilvia  


