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Napirendi javaslat 

 

1. A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba 
helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/4029. szám)  
(Rogán Antal, dr. Gulyás Gergely és Tuzson Bence (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesítésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (B/95. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 

3. a) A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló (B/1034. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83.  (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény 
alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat (H/…. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3782. szám)  
(Balla György, dr. Mengyi Roland, Németh Szilárd István és Gyopáros Alpár 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a termőföld megadóztatásának 
elkerülése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3155. 
szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
 

Meghívottak 
 

Hozzászólók 
 
Dr. Juhász Miklós elnök (Gazdasági Versenyhivatal)  
Dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
 

Megjelent 
 

Dr. Bak László kabinetfőnök (Gazdasági Versenyhivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 44 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke: Jó napot kívánok! Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A mai bizottsági ülésről szóló napirendi tervezetet mindenkinek megküldtük. A 
benne szereplő napirendi pontok közül egy kivételével mindegyiket fenntartom. Az 5. 
napirendi pontban szereplő, a helyi adókról szóló törvény módosítását Sallai R. 
Benedek képviselő úr kezdeményezte, de a képviselő úr kérte, hogy erről ne a mai 
bizottsági ülésen döntsünk, hanem később. A tárgysorozatba vételnél joga van ilyen 
kérést megfogalmazni, ezért erről nem is kell döntenie a bizottságnak. Ennek 
megfelelően én ezt leveszem a javasolt napirendről. A többi négy napirendi pontot, az 
egyebekkel együtt, fenntartom.  

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.  (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nincs. Ki támogatja a napirend elfogadását? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon 
biztonságba helyezéséről szóló T/4029. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontunk következik. Tegnap nyújtottam be egy 
törvényjavaslatot Gulyás Gergely és Tuzson Bence képviselőtársaimmal együtt, amely 
a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről 
szól. Még a tegnapi napon bizottsági elnökként kezdeményeztem is, hogy a sürgős 
tárgyalás érdekében a tárgysorozatba vétel tekintetében erről a bizottság a mai ülésén 
döntsön, tehát kezdeményezze a törvényjavaslat tárgyalásának legfontosabb 
előfeltételét, a tárgysorozatba vételt.  

Tekintettel arra, hogy én képviselem az előterjesztőket, átadom az elnöklést 
Bánki Erik alelnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
BÁNKI ERIK, a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Meg is adom a lehetőséget arra, hogy a törvényjavaslatról előterjesztőként 
néhány szóban tájékoztassa a képviselőket.  

Rogán Antal szóbeli kiegészítője 

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! A brókerbotrányok egyik rendkívül fontos tanulsága az, hogy nem 
engedhető meg, hogy a kártérítés alapjául szolgáló vagyont a következő hetekben-
hónapokban eltüntessék. Biztos vagyok benne, hogy a bizottságnak majd foglalkoznia 
kell olyan törvényekkel is, amelyek például a brókercégek ellenőrzésének a 
szigorítására vonatkoznak. Ezekről beszéltünk már. De most elsődleges fontossága 
egyrészt annak van, hogy a kártérítés alapjául szolgáló vagyont biztonságba 
helyezzük, másrészt annak, hogy a csaló brókerek – akik a brókercégek vezetői, 
tulajdonosai voltak – felelősségét megteremtsük, s ezzel együtt lehetőséget adjunk a 
magánvagyonok zárolására is. Erről szól ez a törvényjavaslat.  

Ez a törvényjavaslat azért jelent újdonságot a mostani jogi helyzethez képest, 
mert nem kell megvárni a büntetőeljárás végét vagy a büntetőeljárás egy bizonyos 
stádiumát a zárolással, hanem amint megállapítható, hogy kár keletkezett, a zárolás 
kezdeményezhető; az ügyészség kezdeményezi és a bíróság elrendeli. A 
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törvényjavaslat széles körű lehetőséget ad a bíró kezébe, aki nagyon széles körben 
zárolhat vagyont és képezhet egy kártérítési alapot, amiből a károsultak kielégíthetők. 
Itt szeretnék erről egy kicsit részletesebben szólni önöknek.  

A törvényjavaslat először is arról gondoskodik, hogy annak a cégnek, amely a 
csalásokat elkövette, a vagyonát bírói döntés alapján automatikusan zár alá lehessen 
vonni. Itt mindig csak lehetőség van, mert kötelezettséget nem írhatunk elő a bírónak, 
ugyanis az alkotmányosság alapfeltétele az, hogy a bírói mérlegelés lehetőségét fenn 
kell tartani.  

A másik lehetőség az, hogy a teljes cégcsoport vagyonát zár alá lehessen vonni, 
tehát a kapcsolt vállalkozásokat, az érintett vállalkozáshoz kapcsolható 
vállalkozásokat zár alá lehessen vonni. Ez vonatkozik a Buda-Cash cégcsoport, meg a 
Quaestor cégcsoport vagyonára is teljes egészében.  

A harmadik fontos szabály ebben a törvényjavaslatban az úgynevezett offshore 
klauzula, ami lehetővé teszi azt is, hogy azon cégek, amelyeket a csalásnál 
felhasználtak, valamint a velük kapcsolt vállalkozások vagyonát is zár alá lehet vonni. 
Tehát ha kivitték valahova a pénzt, és erre csak egy későbbi szakaszban jönnek rá az 
eljárás során, akkor ezekre a cégekre vonatkozóan is kezdeményezhető és elindítható 
a zár alá vétel a vagyon tekintetében.  

A törvényjavaslat negyedik fontos része a magánszemélyek vagyonának a 
zárolása, azoké, akik a brókercégek tulajdonosai, igazgatótanácsának tagjai, 
felügyelőbizottságának tagjai, vagy éppenséggel könyvvizsgálói voltak az elmúlt 
időszakban. Itt a bíró mérlegelése, hogy kinek a vagyonát zárolja és milyen 
mértékben. Hozzáteszem, a törvényjavaslat arra is lehetőséget ad, hogy ha valaki 
megpróbált ebből kimenekülni, például úgy, hogy az elmúlt hónapokban a vizsgálatok 
előtt kiszállt a cégből, akkor is kezdeményezhető vagyonának a zár alá vétele, itt 
ugyanis évtizedes pénzügyi visszaélésekről beszélünk, és aki az évtizedes pénzügyi 
visszaélések kezdetétől fogva tulajdonos, igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag 
vagy könyvvizsgáló volt, annak az esetében a bíró dönthet úgy, hogy a vagyonát zár 
alá veszi, akkor is, ha az illető időközben megpróbált minden kapcsolatot 
megszakítani. Itt nyilvánvalóan azt kell mérlegelni, hogy a szakítás valódi volt vagy 
csak formális, például a cég átjátszása strómanok kezére. Ezt nyugodtan mérlegelheti 
a bíró, és ettől függetlenül a teljes vagyon zár alá vételét kezdeményezheti.  

Fontosnak tartom – és ez az ötödik fontos szabály a törvényjavaslatban –, hogy 
a törvényjavaslat a vagyon kimentésének klasszikus eszközeit határozottan 
megakadályozza. Azt mondja, ha a bűncselekmény feltárása óta eltelt időszakban 
valaki a magánvagyont úgy próbálta meg kimenteni, hogy átjátszotta egy közeli 
hozzátartozónak, a zár alá vétel akkor is kezdeményezhető. Ha ingyenesen átadta 
valakinek, akár egy strómannak, a zár alá vétel akkor is kezdeményezhető. Ha pedig 
feltűnő értékaránytalansággal került átadásra – ennek is megvannak a polgári jogban 
rögzített kritériumai –, akkor is kezdeményezhető a zár alá vétel.  

A törvényjavaslat a tekintetben megfelel minden kritériumnak, hogy 
biztonságba helyezi azt a vagyont, amiből a brókerbotrányok áldozatainak a 
kártérítését meg lehet oldani.  

Hozzátenném, hogy a biztonságba helyezés érdekében a működtetést is meg 
kell oldani, hiszen sokszor céges vagyonról van szó, ezért vagyonfelügyelő 
kirendeléséről is rendelkezik a törvény. Ez az állami vagyonfelügyelő lenne, akinek az 
a feladata, hogy időközben a működtetést megoldja. Rá nyilvánvalóan a 
vagyonfelügyeletre vonatkozó más jogszabályok vonatkoznak. Ő a vagyonból nem 
adhat el, csak a működtetést oldhatja meg. Értékesíteni ebből akkor lehet, amikor 
elindul a kártérítés. Ezt csak a kártérítés alapjául szolgáló pénzösszeg előteremtése 
céljából lehet megtenni, addig azonban a vagyont biztonságba kell helyezni.  
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Összességében ez a törvényjavaslat lényege. Ez a törvényjavaslat gondoskodik 
arról, hogy meglegyen a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyoni 
alap, megteremti a csaló brókerek felelősségét, és bevezet egy új jogintézményt a 
magyar joggyakorlatba, innentől kezdve ugyanis megszűnik a felelőtlenség. Ettől 
kezdve minden olyan brókercég tulajdonosai, vezetői, felügyelői, akik a működés 
során befolyásolhatták volna a döntéseket és megakadályozhatták volna a csalásokat, 
a saját vagyonukkal is felelnek a döntéseikért. Szerintem ez a magyar pénzügyi 
intézményrendszer biztonságát is erősíti, ezért fontos ennek a törvényjavaslatnak az 
elfogadása.  

Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a sürgős elfogadást is támogassák majd a 
parlamentben. Az ellenzéki frakciókat és a független képviselőket arra kérem, hogy a 
házszabálytól való eltérést is támogassák, hiszen a Ház ezt akkor tudja gyorsan 
hatályba léptetni, ha házszabálytól való eltéréssel tárgyalja a jövő héten, s a hétfői és a 
keddi nap folyamán az Országgyűlés a döntést is meghozza. Így lesz reális esély arra, 
hogy ez a törvény még húsvét előtt hatályba lépjen. Azután pedig már csak az 
ügyészen és a bírón múlik, hogy a vagyoni zárolások mikortól történnek meg. Ennek 
lehetőségét a törvényjavaslat ezt követően széles körben megnyitja a hatóságok 
számára. Köszönöm szépen, ennyit kívántam kiegészítésként elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, elnök úr. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy kinek van hozzáfűznivalója a törvényjavaslathoz. Elsőként Volner János 
képviselő úrnak adom meg a szót.  

Kérdések, észrevételek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt 
szeretném elmondani, hogy ez a javaslat sajnos megint csak eső után köpönyeg. Az 
igazi megoldás azt lett volna, ha a kormánykoalíció és a szocialisták nem alkotnak 
nagykoalíciót 2010-ben, és nem utasítják el az általam 2010 novemberében 
benyújtott 24 darab módosító javaslatot, amivel egyértelműen meg lehetett volna 
előzni a brókerbotrányt, és be lehetett volna csukni azokat a kiskapukat, amiket több 
mint négy év elteltével mostanában próbál betömködni a kormánykoalíció. Ha ezeket 
akkor csuktuk volna be, akkor most nem lenne miről beszélni, és nem érte volna 300 
milliárd forint kár Magyarországot. Ez nyilvánvalóan a szocialisták és a Fidesz közös 
felelőssége, hiszen ezeket a javaslatokat önök utasították el.  

Másrészt én tartok attól, Rogán elnök úr, hogy ez a javaslat hasonló sorsra fog 
jutni, mint az összes többi. Eddig is voltak törvények, eddig sem volt lehetetlen az, 
hogy adott esetben vagyonelkobzást rendeljenek el bűncselekmények elkövetőinél. No 
de kérdezem én önöktől: mi történt ténylegesen? A Postabank-ügyben, ahol 171 
milliárd forint kár érte a magyar államot, kit sikerült leültetni a nagyhalak közül? 
Megkerült a pénz? Persze, az adófizetők megtérítették, de a nagyhalak közül 
mindenki megúszta.  

Most is az történik, hogy elindul egy elszámoltatási show-műsor, megint 
megjelenik majd Budai Gyula, mert szól neki Orbán Viktor, hogy te Gyulám, kéne 
már egy kis elszámoltatás, ezt a múltkor is jól csináltad éveken keresztül, de a 
nagyhalak megint meg fogják úszni. Azokat a garanciális elemeket pedig, amelyek ezt 
megakadályoznák, nem látjuk megjelenni a törvényjavaslatban.  

Elnök úr, már megbocsásson, de önök szavazták le azokat a javaslatokat, 
amiket 2010-ben annak érdekében tettünk, hogy a fogyasztókat megkárosító 
pénzintézeti vezetőket sokkal magasabb, ötvenszeresre emelt bírságokkal lehessen 
sújtani. Akkor egy egyszerű fogyasztóvédelmi bírságnál egy bankot meg lehetett volna 
büntetni 5 milliárd forintra, tömeges fogyasztóvédelmi jogsértés esetén 20 milliárd 
forintra. Ezt akkor ön is elutasította, Rogán elnök úr, Lázár János is elutasította, 
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Tóbiás József is elutasította, csakúgy, mint Gőgös Zoltán vagy Mesterházy Attila. 
Gyakorlatilag a komplett Fidesz-MSZP-frakció összeállt, és a bankvezetőket 
erőteljesen megrendszabályozó jobbikos javaslatokat közösen szavazták le. Még 
egyszer mondom: nemmel szavaztak ezekre. Kikértük az Országgyűlés bizottsági 
jegyzőkönyveit és a plenáris ülések szavazási forgatókönyveit, amelyekből ezeket 
teljesen meg lehet állapítani.  

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy rendelkezzen ez a javaslat arról – az erre 
vonatkozó indítványt természetesen be is szeretnénk nyújtani –, hogy csakúgy, mint 
ahogy a bankok szanálásáról szóló törvényjavaslatnál, maguk a hitelintézetek 
legyenek befizetői ennek az alapnak, és a hitelintézeti szektor befizetéseiből történjen 
meg ténylegesen a kártalanítás. A befektetők esetén ne csak 6 millió forint értékben, 
hiszen nagyon sok olyan kisbefektető van, aki akár a házának az árát is elveszítette 
azért, mert ilyen módon megkárosították.  

De végre azt is nagyon fontos lenne tisztázni, hogy kikre terjed ki a kártérítés. 
A választókerületemben, Cegléden jelentkeztek nálam emberek, például egy olyan, 
akinél a piacon vásárolok – aki nem egy dúsgazdag ember –, ő elmondta, hogy a saját 
kis pénzecskéjét betette. Mutatott egy sajtpapírt, ami például nem a Hungária 
Értékpapír Zrt.-hez kapcsolódott, hanem egy vele egy telephelyen bejegyzett 
vállalkozáshoz, és az emberek pénzét hivatalosan nem brókercég csalta ki, hanem a 
vele egy telephelyen lévő cég, amely azzal a bizalommal tudta kicsalni az emberektől a 
pénzt, hogy ki volt függesztve: a Magyar Nemzeti Bank, a Matolcsy György által 
vezetett Magyar Nemzeti Bank felügyeli a brókercég tevékenységét, ami bizalmat 
szült az emberekben. Ilyen módon gyakorlatilag az utolsó vagyonkájukat csalták ki 
tőlük, és eltűnt a pénz.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekre az esetekre is megoldást keressen a 
jogalkotó, és ne az legyen a végén, hogy egy nagy port felverő elszámoltatási eljárás 
után a nagyhalak megint megússzák, s a végén a pénz sem lesz meg, hanem majd az 
adófizetők pénzéből valamiféle részleges kártérítés megtörténik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Varju László képviselő úr. 

Parancsoljon, öné a szó!  
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én úgy látom, hogy az elmúlt napokban és most is két dologra tett 
kísérletet az előterjesztő. Egyrészt úgy csinál, mintha ez régen keletkezett volna és 
régi ügyként kellene bemutatni, másrészt eljátssza azt, hogy kemény az előterjesztő, 
és most aztán fogadjunk el valamit, ami nagyon-nagyon fontos. Tisztelettel jelzem 
önnek, elnök úr, hogy egyik sem igaz abból, amit állít. Ezeket az állításaimat 
részletesen is szeretném bizonyítani.  

Kimarad az előterjesztéséből az, hogy vizsgálni kell a felügyeletnek azt a 
felelősségét, hogy mit tett az alatt a rövid időszak alatt, amikor szándékosan hagyták 
menekíteni azt, ami a Quaestorból esetleg még megmaradhatott. De kezdjük az 
elején! Régi ügyként kívánják feltüntetni – erre korábban nagyobb hangsúlyt fektetett 
elnök úr –, ami 2010 tavaszán, április közepén már nyilvánvaló volt. Akkor a PSZÁF 
határozatban bírálta a Quaestort, mert úgy tüntette fel, mintha garancia lenne a 
kötvények mögött, holott ebből egy szó sem igaz. Ezért már akkor büntetést kapott.  

2014 novemberében a Magyar Nemzeti Bank a kötvénykibocsátásra vonatkozó 
engedélyt megadta, ami lehetőséget adott arra, hogy összeállhasson az, amit ma 
veszteségként esetleg le kell írni. Ezt a 70 milliárd forintos kötvénykibocsátást önök 
hagyták jóvá. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy mindezt Windisch úr 
közreműködésével, aki legutóbb itt zárt ülés hiányában kellő visszafogottsággal, 
részleges tájékoztatással tudta elmondani mindazt, ami történt.  
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De ezzel még nem ér véget az önök felelőssége. Ez a törvényjavaslat sem ad 
lehetőséget arra, hogy az, amit a Quaestor eljátszott, nevezetesen hogy bejelentette az 
öncsődöt a nyilvánosság előtt, aztán tíz napig nem történt semmi, jogilag nem 
történhetett semmi, majd 19-én érvénybe lépett, és azóta történhet valami. Ez alatt az 
időszak alatt a cég vezetői bármikor bármit megtehettek, önök pedig ezzel a 
javaslattal megpróbálnak futni utána.  

Összefoglalva azt tudom mondani, amit ön kezdeményez, azt jelenti, hogy futni 
az után, amit önök előzetesen már engedélyeztek, ahelyett, hogy a ma érvényben lévő 
szabályok alapján – s ez a történet második része – a vagyonzárolást már megtették 
volna. Egyetlenegy dolgot kellett volna tenni, ami ebből a törvénytervezetből sem 
köszön vissza, ezért nehezen támogatható… de nem is folytatom tovább az 
előterjesztésre vonatkozó részt. Azt megtehetnék, hogy a „haladéktalan” helyett, a 
rugalmas szabályok helyett határozott időpontot mondanak. Azt kellene mondani, 
hogy a vagyon zárolását a bíróság öt vagy nyolc napon belül elvégzi, és nem hagyják, 
hogy a jelen helyzet tovább folytatódjon.  

Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy amit most utólag megpróbálnak 
tenni, az az egyik oldalról kevés, a másik oldalról pedig bűnös felelőtlenség a 
tekintetben, hogy a közvéleményt megtévesztő magatartással szemben a hatóságok 
nem jártak el, harmadrészt pedig ebből a tervezetből vészesen hiányzik az, hogy a 
felügyelet felelősségével hogy és milyen módon foglalkoznak. Ami az elmúlt hetekben 
lejátszódott, ahhoz falazott a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelőszervezet, hogy 
eltűnhessen mindaz, ami a Quaestorból megmaradt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Velez Árpád képviselő úr kért még szót. 

Parancsoljon!  
 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tájékoztatom a 

bizottságot, hogy az MSZP támogatja a házszabálytól való eltérést, hogy gyorsított 
eljárásban tudjuk tárgyalni ezt a javaslatot.  

A kormányzat hangoztatott célja, hogy a károsultak számára a vagyont 
biztosítsák, de a normaszövegben nem találjuk az erre való utalást, csak az általános 
indoklásban olvasható, hogy a visszaszerzett összeget a brókerbotrányok áldozatainak 
a kártérítésére kell fordítani. Véleményünk szerint az emberek így nem fognak 
közelebb kerülni az elveszett vagyonhoz. Később javaslatot teszünk arra, hogy 
bekerüljön a normaszövegbe is.  

A vita során majd természetesen el fogjuk mondani a véleményünket a 
javaslattal kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy vannak még benne hibák, amikre időben rá 
fogunk világítani. De mint mondtam, a házszabálytól való eltérést támogatjuk, hogy 
minél hamarabb napirendre kerülhessen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tóth Csaba alelnök úr következik, 

utána pedig Z. Kárpát Dániel alelnök úrnak adom meg a szót.  
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

képviselőtársak már nagyon sok mindent elmondtak itt, ami ezzel kapcsolatban 
problémaként elmondható. Egy nagyon fontos dolog hiányzik ebből a javaslatból. 
Egyébként mindent olyat támogatunk, ami egy ilyen problémát megold. A 
legfontosabb a több tízezer, akár százezer károsultnak az, hogy mikor jutnak hozzá a 
pénzükhöz, mikor kapják vissza a megtakarításukat, ami nem egyszer az emberek 
életéről szól. Van, aki a házát veszítette el, van, aki a megélhetését, van, aki a 
gyermekének vagy az unokájának biztosított valamit, de van olyan is, aki a temetésére 
összerakott kis pénzét nem látja többet. Ezt szeretnénk mi látni, és biztos tenni 
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fogunk valamilyen javaslatot arra, hogy a kormánynak elsősorban azt kellene 
biztosítania, hogy a károsultak minél előbb megnyugodjanak, tudják, hogy miből 
fognak pénz kapni, honnan fogják visszakapni a pénzüket. Persze ehhez tudni kéne, 
hogy hol van a pénz. Az jó, hogy elindul a zárolás, és a felügyelőbizottságokon túl a 
könyvvizsgálók vagyonát is zárolják, de kérdezem, hogy mikor lesz ebből valamilyen 
kártalanításra fordítható pénz. Ebben egyvalaki tud azonnal lépni, a kormány, és azt 
várjuk tőle, hogy azonnal intézkedjen, és tegye lehetővé, hogy ezeknek az embereknek 
meglegyen az anyagi biztonságuk, érezzék azt, hogy törődnek velük. Mint mondtam, 
tíz-, sőt százezer emberről van itt szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Z. Kárpát Dániel alelnök úré a szó.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Valóban kicsit kellemetlen, mert nekünk ma nem kéne itt ülnünk, és nem is 
ülnénk itt, ha 2010-ben az akkori kormány és az akkori ellenzék további pártjai a 
józan eszük birtokában megszavazták volna azokat a jobbító módosító javaslatokat, 
amelyek értelmében nemcsak ez a 100 milliárdos nagyságrendű összeg – 200 és 300 
milliárd közötti tételről beszélünk –, hanem nagyon sok egyéb is megspórolható lett 
volna. Ráadásul még az előző ciklusban a Fidesz-KDNP-kormányzat nyitottságot is 
mutatott – azért a jó dolgokat ismerjük el –, amikor fogyasztóvédelmi tekintetben 
jobbikos képviselő olyan módosító javaslatot tett, hogy akár 2 milliárdos 
nagyságrenddel lehessen bírságolni azokat az élelmiszeripari csalókat és bűnözőket, 
akik folytatólagosan károsították a magyar piacon szereplőket, ott elfogadásra került 
ez az egy jobbikos módosító indítvány. Tehát az élelmiszerbiztonság tekintetében 
ment a milliárdos tétel. De amikor olyan javaslatot adtunk be, hogy a 
fogyasztóvédelmi bírság egy pénzügyi cég tekintetében ötvenszeresére 
növekedhessen, ott nem működött ugyanez a gépezet, ott nem volt adott a nyitottság. 
Sajnálatos módon árulkodó jelekről beszélünk a tekintetben, hogy a kelleténél sokkal 
óvatosabban kezelte mind az akkori kormány, mind pedig az ellenzéke ezt a 
kérdéskört, pedig a jobbikos javaslatok befogadásával elejét lehetett volna venni 
ennek az egésznek. Még egyszer mondom, nem kéne most nekünk itt ülnünk, ha 
akkor sikerül közösen gondolkodni abban a mederben, amit mi lefektettünk.  

Az MSZP, a DK és a többi szervezet képviselőivel szemben meg kell mondjam, 
hogy igenis régi történetről van szó. Szarvashiba lenne csak a mostani kormány 
nyakába varrni az ellenőrzési hiányosságot, s mindez az igazság próbáját sem állja ki. 
Igenis olyan folyamatról beszélünk, mint amilyen az úgynevezett devizahitelezés is 
volt: nem ennek a kormányzatnak az idején kezdődött, és gyakorlatilag nagykoalíciós 
felelősség mutatható ki. Mind a Fidesz, mind az MSZP felelőssége tételesen 
bizonyítható, fellelhető.  

Ugyanakkor örülök Rogán elnök úr elszántságának. Arra biztatom, hogy ezen 
az úton menjenek tovább még keményebben. De van bennem aggodalom is, hiszen 
három hét telt el a botrány kirobbanása óta, és nem tudjuk, mi lesz például a külföldi 
bankszámlákra kimenekített összegekkel. Van-e elképzelésük arra, hogy hogyan 
tárható fel az a teljes pénzügyi háló, ami a kimenekítések értelmében már súlyos 
milliárdokat láthatatlanná tehetett azóta? Nyilvánvaló, hogy itt minden pillanatnyi 
késedelem hatalmas károkat okoz.  

S azt is látnunk kell, hogy vannak hatalmas hiányosságok az elénk sebtében 
letett papíroson. Példának okáért az önkormányzati vagyon tekintetében még mindig 
sok kérdés merül fel. Ha az önkormányzati szektor kártalanítása adott esetben csak 6 
százalékos arányban lesz kimutatható, mint ahogy bizonyos szektorokban 
kimutatható volt az utóbbi hetekben az ígéretek szintjén, akkor bizony az 
önkormányzat mint munkaadóként is megjelenő károsult egyben nagyon sok 
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magánember kárát fogja takarni. Ezek rendezetlenül hagyása arra enged 
következtetni, hogy itt egy nagyon jól felépített médiahadjáratról van szó, aminek az 
irányával – mondom még egyszer – én nagyon nem akarok vitatkozni, de hogy sötét 
foltok maradjanak, és megint teljes társadalmi osztályok maradjanak ki a 
megoldásból, az egészen elfogadhatatlan.  

De további kérdések is vannak. A Bevával kapcsolatban is viták folytak azt 
illetően, hogy ki számít biztosítottnak és ki nem. Nagyon fontos lenne tisztázni ezeket 
a kérdéseket. De a legfájóbb hiányosság az, hogy ez a csomag a jövőre vonatkozó 
garanciális elemeket egyáltalán nem tartalmazza teljes körben, tehát nem garantálja 
azt, hogy a jövendő hasonló botrányainak teljes körben elejét venné a kormányzat. 
Egy sokkal átgondoltabb és részletesebb csomagra lenne szükség. Én úgy érzem, a 
három hétnek elegendőnek kellett volna lennie egy ilyen kimunkálására. Most az van 
előttünk, ami. Mint mondtam, ennek az alapiránya, a mozgásai, a dinamikája 
támogatható is lehet, de ez nagyon kevés ahhoz, hogy teljes körben kizárja a jövőre 
vonatkozóan azt, hogy hasonló problémák előforduljanak.  

Ha pedig javaslatot tehetek a kormánypárti képviselők számára, az mindössze 
annyi lenne, hogy ne zárják ki zsigerből az ellenzéktől érkező jobbító módosító 
javaslatokat. Ha 2010-ben elfogadták volna a devizahitelezésről szóló javaslatunkat, a 
felvételkori árfolyamon történő forintosításról szólót, akkor több mint 3 millió 
forintot tudtunk volna megspórolni minden károsult család számára. Ez egy nagyon 
pontos piaci számításokon alapuló számsor, amit nehéz vitatni. De a helyzet az, hogy 
nem volt önökben nyitottság ehhez, és a többéves huzavona oda vezetett, hogy ez a 3 
millió forint átlagosan családonként, szerződésenként eltűnt. A jelen esetben megint 
ott tartunk, hogy 100 milliárdos nagyságrendű összeget buknak leginkább a magyar 
állampolgárok, hiszen ők vannak a károsulti sor végén. Nagyon fontos lenne, hogy 
minél többet visszaszerezzünk számukra. Ugyanakkor vannak bennem kétségek azt 
illetően, hogy ez az indítvány képes lesz-e a kártalanításhoz olyan mértékben és 
érdemben hozzájárulni, hogy mindenki nyugodtan aludhasson, aki érintett volt ebben 
a kérdésben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény a 

bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, Rogán Antal elnök 
úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre.  

 
ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Engedjék meg, hogy röviden reagáljak az elhangzott észrevételekre. Először is 
szeretném megköszönni a támogatást, ami remélem, hogy szavazatok formájában is 
meg fog majd nyilvánulni mind itt a bizottságban, mind pedig a parlamentben.  

Sok mindent megértek a kritikákból, de hozzátenném, azt nem, hogy önök azt 
mondják, már eltelt három hét és csak most kerül ide ez a törvényjavaslat. Valóban 
eltelt három hét, de van-e olyan ellenzéki törvényjavaslat, amelyik ezt a célt 
szolgálná? Ilyet senki nem tett le az asztalra. Egyedül mi nyújtottuk be azt az 
indítványt, amelyik a kártalanítást szolgálja, amelyik zárolja a vagyonokat, és 
biztonságba helyezi azt a pénzt, amiből majd az embereket kártéríteni lehet. Az 
ellenzéknek is lett volna lehetősége ilyen indítványt tenni, mégis mi vagyunk az elsők, 
akik ezt letettük az asztalra.  

Ha megnézzük a kormányzati ciklusokat és összevetjük őket egymással, akkor, 
ha jól emlékszem, és ezt Varju képviselő úrnak is mondom, amikor az ön pártelnöke, 
Gyurcsány úr volt kormányon, akkor a Kulcsár-botrány után eszük ágába nem jutott, 
hogy ilyen törvényjavaslatot letegyenek az asztalra. Eszük ágába nem jutott, hogy a 
brókercégek ellenőrzését szigorítsák. Sőt, öt évre eltörölték a brókercégek törvényben 
előírt ellenőrzési kötelezettségét, majd 2009-ben hozták vissza, akkor is csak öt 
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esztendőre, és akkor sem maguktól, hanem azért, mert az IMF-hitel felvétele után ezt 
az IMF kötelezően előírta a szerződésben és kérte. Maguktól eszükbe nem jutott 
volna.  

S ha már a Quaestorról beszélünk, tisztelt képviselő úr: az elmúlt időszakban 
önök mindig azért bírálgattak minket, hogy miért épülnek stadionok az országban. 
Tisztelettel szeretném megjegyezni, hogy egy olyan stadion épült, amelyre az ön 
kormányfője, Gyurcsány Ferenc adott pénzt, a győri stadion, és a pénzt Tarsoly 
Csabának adta. 17 milliárd forintot adott neki úgy, hogy még egy jelzálogot is 
elfelejtett bejegyeztetni arra a stadionra. Erről nekünk kellett gondoskodni 2010-11-
ben. Kérdezze meg Gyurcsány úrtól meg az általa kinevezett fejlesztési banki elnöktől, 
miért tartották olyan fontosnak, hogy Tarsoly urat ilyen iszonyatos mennyiségű 
pénzzel egy stadion építésében támogassák, és miért csak azt tartották fontosnak, 
hogy ő stadiont építsen. Ezekre a kérdésekre talán ott kell keresni a választ, hogy 
miért is nem volt kellő ellenőrzés éveken keresztül.  

Mi az ellenőrzés lehetőségét akkor teremtettük meg, amikor egy új nemzeti 
banki törvénnyel összevontuk a felügyeleteket, és végre az összes információ egy 
helyre került. De az ön képviselőtársai ezt is akadályozták például akkor, amikor ezt a 
törvényt Brüsszelben fölnyomták, ezért nem tudtuk megcsinálni. Mi már 2012-ben 
lehetőséget adtunk volna még Simor Andrásnak is arra, hogy fel tudjon lépni, és a 
kezébe erős jogosítványok kerüljenek. Ezt önök akadályozták meg. Ezért tudtuk csak 
2013-ban létrehozni.  

S jelzem azt is, hogy 2013-ban az új nemzeti banki törvény megalakításakor 
azok az erős fogyasztóvédelmi bírságok, amiről jobbikos képviselőtársaim beszélnek, 
bekerültek a törvénybe. Azóta nem egy olyan bank van, amelyik milliárdos bírságot 
fizetett az MNB intézkedései miatt. Ezeket anno beemeltük a törvénybe, egy olyan 
integrált törvénybe, amely lehetővé tette a szigorú ellenőrzést. Azzal egyetértek, hogy 
főleg a brókercégek ellenőrzését még szigorítani kell. Az elmúlt években a 
bankszektor ellenőrzése lezajlott, a takarékszövetkezeti integráció lezajlott, a 
takarékszövetkezetek ellenőrzése is lezajlott, most a brókercégek vannak soron. Az 
ellenőrzés szigorítására vonatkozó javaslatot – itt hallhatták – már megfogalmazta a 
Nemzeti Bank alelnöke, a kormány is megtette ezt a javaslatát, és biztos vagyok 
benne, hogy április elejére az is az Országgyűlés elé kerül.  

De most elsőbbsége annak van, hogy azt a vagyont helyezzük biztonságba, 
amelyből kártéríteni lehet majd az embereket. Erről kell most gondoskodni. Ez ebből 
a szempontból egy nagyon szigorú törvény. Itt eljárási határidőket hiányoltak. 
Tisztelettel jelzem, hogy más jogszabályokkal olvassák együtt, ugyanis azt, hogy a 
bíróságoknak hány napon belül kell dönteni, jogszabályok szabályozzák. Nyolc napon 
belül dönteni kell egy ilyen indítványról a bíróságoknak. Ezt nem kell itt 
megismételni, mert ez benne van a jogszabályokban, tisztelt Varju úr. Méltóztasson 
más törvényeket is elolvasni. (Varju László: És miért nem így csinálják?) Azért, mert 
eddig nem volt erre joguk, ugyanis a jogot erre csak most teremtjük meg. Eddig csak a 
büntetőeljárás végén zárolhattak volna vagyont, most viszont a büntetőeljárás előtt is 
megtehetik a zárolást pont azért, hogy a vagyont biztonságba helyezzék.  

Szeretném jelezni, hogy nem ez az utolsó ilyen törvényjavaslatunk. Dolgozunk 
egy olyan javaslaton is, amelynek az a lényege, hogy a polgári jogi alapú kártérítés 
lehetőségét előrébb hozzuk, hogy azzal se kelljen megvárni a büntetőeljárás végét, 
hogy minél hamarabb juthassanak pénzükhöz az emberek. Ezt a törvényjavaslatot 
három-négy héten belül le fogjuk tenni az asztalra, és akkor erről is tárgyalhat majd 
érdemben az Országgyűlés.  

Megköszönve az észrevételeket és megköszönve a támogatást arra kérem 
önöket, hogy mind a bizottságban, mind pedig a parlamentben mindannyian 
szavazzák meg ezt a törvényjavaslatot. Ha valaki nem ezt teszi, akkor fel kell tennem 
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azt a kérdést, hogy kinek a pártján áll, hiszen ez a törvényjavaslat egyértelműen az 
emberek pártján áll a brókerekkel szemben. Ezzel a céllal is hoztuk be az 
Országgyűlés, illetve a Gazdasági bizottság elé. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, elnök úr. Elnézést kérek Varju 

képviselő úrtól, de a vitát már lezártam.  

Határozathozatal 

Ezek után a bizottságnak arról kell döntenie, hogy támogatja-e a Rogán Antal, 
Gulyás Gergely és Tuzson Bence képviselő urak által beterjesztett javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a tárgysorozatba vételt.  

Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen elnök úrnak, hogy 
a javaslat benyújtójaként a bizottság rendelkezésére állt és segítette a munkánkat. 
(Rogán Antal távozik az ülésteremből.) 

A Gazdasági Versenyhivatal 2012. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny 
tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló B/95. számú beszámoló 

(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján)  
A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny 
tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló B/1034. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny 
tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/…. számú 
határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontokra, hiszen a 2., a 3/a. és a 3/b. pontokat 
– amennyiben képviselőtársaim egyetértenek vele – összevonva fogjuk tárgyalni, 
hiszen mind a két napirendi pont a Gazdasági Versenyhivatalhoz kötődik. Megkérem 
dr. Juhász Miklós urat, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint dr. Bak László 
kabinetfőnök urat, hogy fáradjanak az előterjesztői asztalhoz.  

Először elnök úrnak adom meg a lehetőséget arra, hogy az előttünk lévő 
beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tegyen.  

Dr. Juhász Miklós elnök (Gazdasági Versenyhivatal) szóbeli 
kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen, 
alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Röviden összefoglalnám a 2012-13. évekre jellemző 
eseményeket és adatokat. Azzal kezdeném, hogy mi volt a Gazdasági Versenyhivatal 
célja az említett két évben.  
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A kartellek elleni küzdelem évek óta tevékenységünk középpontjában áll. Azt 
gondolom, ezt nem érdemes tovább ragozni és különösebb magyarázatot sem 
érdemel.  

A sérülékeny fogyasztók védelme egy másik fontos eleme volt a 
tevékenységünknek. Engedjék meg, hogy egy mondattal rávilágítsak, kik a sérülékeny 
fogyasztók. Ők azok, akik az egészségi állapotuk, idős koruk vagy megszorult anyagi 
helyzetük miatt nehéz helyzetben vannak, és jobban ki vannak téve olyan különböző 
ráhatásoknak, amelyekkel szemben kevésbé tudnak védekezni. A sérülékeny 
fogyasztók köre új elemmel bővült 2013-ban, ugyanis arra gondoltunk, hogy a 
gyermekek felé irányuló reklámtevékenység etikus határainak a kijelölése is indokolt 
lehet, ilyenformán ez is a 2013-as célok közé került.  

A hivatal célja már 2010 óta, amióta átvettem az elnökséget, az időszerűség 
javítása és az ügyfélbarát jelleg erősítése. Ezen a téren nagyon röviden csak két 
dologra utalnék. A fogyasztóvédelmi ügyeink már egy éven belül lezárulnak, míg 
régebben volt két-három évig tartó fogyasztós ügy is, a fúziós ügyeket illetően pedig 
bevezettük az ügyfelek számára kedvező előzetes egyeztetés lehetőségét, és 
igyekeztünk az ilyen jellegű eljárásokat is felgyorsítani.  

Ezek után engedjék meg, hogy ismertessek önökkel néhány számot. 106 eljárás 
indult 2012-ben, 2013-ban pedig 109. A lezárt ügyek száma 2012-ben 116, 2013-ban 
pedig 120 volt. A kiszabott bírság összege 2012-ben 2 milliárd forint alatt volt, 1,8-1,9 
milliárd forint között, 2013-ban pedig a 11 milliárd forintot is meghaladta.  

Az ügyeink jellegéről is szólnék néhány szót. Mintegy 50-55 százalékot tesznek 
ki a fogyasztóvédelmi ügyek, 30-35 százalékot az összeolvadással, 
irányításszervezéssel, azaz a fúzióval kapcsolatos ügyek, az ügyek fennmaradó 15 
százaléka pedig klasszikus antitrösztügynek mondható, mint a kartellügyek vagy az 
erőfölényes ügyek.  

Még egy dolgot megemlítenék, amiről a számok között érdemes szólni. 2008 és 
2012 között egy konzervatív hatástanulmány, egy becslés szerint 58 milliárd forintot 
tett ki az a társadalmi jóléti haszon, az a hasznosság, amit a GVH tevékenysége 
okozott. Most nem a bírságokról van szó, hanem arról, hogy egyfajta visszatartó 
hatása van a GVH fellépésének és eljárásainak.  

Ezek után néhány konkrét ügyről és ügytípusról szólnék címszavakban. 
Magyar termék. 2012-ben is zártunk le hungarikummal kapcsolatos ügyet. Büszkén 
mondhatom, a Gazdasági Versenyhivatal volt az első olyan hatóság, amely 
magyartermék-ügyben eljárt. Még a később megszületendő jogi szabályozás előtt, a 
meglévő jogi kereteket kihasználva 2010-ben indítottuk az első ilyen jellegű ügyet.  

A fogyasztói csoportok mind a két évben jellemezték a fogyasztóvédelmi 
tevékenységünket. Azt kell mondjam, ez sajnos nem a leghatékonyabb fejezete a 
tevékenységünknek, de úgy gondolom, hogy a hatósági eljárással ezt a fajta 
tevékenységet nem is lehet kordában tartani. Később a jogalkotó lépett, és ezt a 
kérdést többé-kevésbé rendezte.  

A fúziós ügyekkel kapcsolatban kiemelnék két eseményt. Az egyik a Delhaize-
csoport, a kiskereskedelmi piacot érintő átrendeződés. Ez 2012-13-ra tehető. Itt a 
Match, a Cora és a Profi üzletek felvásárlásáról és átadásáról van szó. A másik ilyen 
jellegű eljárásunk, amit szintén érdemes megemlíteni, „…az energiaszektorban az 
E.ON gázüzletágának MVM általi megvásárlása”. Ez 2013-ban történt.  

A fúziós ügyeink száma, mint említettem, 30-35 százalékot tesz ki. Az látható, 
hogy az állami szerepvállalást érintő ügyek mindkét évben mintegy 20 százalékot 
tettek ki, tehát 6-7 körüli azoknak az ügyeknek a száma, ahol az állam szerepvállalása 
megjelent.  

Engedjék meg, hogy még egy gondolatot megosszak önökkel ebben a körben. 
Az ügyintézés ideje és maga az eljárási rendszer, az előzetes egyeztetés bevezetése 
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olyan kedvező következménnyel járt, hogy nemzetközi mércével mérve a Gazdasági 
Versenyhivatal fúziós eljárásrendjét a legjobbak között tartják számon, 2013-ban a 
második helyen került rangsorolásra.  

A kartellügyeket nem részletezném, egyedül a banki végtörlesztéssel 
kapcsolatos ügyet emelném ki. Ez 2013-ban zárult le, elég nagy médianyilvánosság 
mellett. A kiszabott bírság 9 és fél milliárd forintot tett ki.  

A Gazdasági Versenyhivatal feladatát képezi a versenykultúra fejlesztése. Azt 
gondolom, ezen a téren nem tudunk elég sokat tenni. A rendelkezésünkre álló keretek 
között próbálunk célzottan pályázatokat kiírni, kampányokban részt venni, és 
próbáljuk a versenytudatosságot fejleszteni. Engedjék meg, hogy kicsit könnyedebb 
témaként utaljak arra, hogy a versenytudatosság fejlesztése miért olyan fontos. 
Időnként mérjük a kis- és középvállalkozások és a lakosság versenytudatosságát. Elég 
érdekes válaszokat kaptunk. A válaszadók 19 százaléka azt mondta, hogy a versenyjog 
a sporteseményekkel kapcsolatos kérdéseket rendezi. De olyan is volt, aki azt mondta, 
hogy ez a multinacionális vállalatok védelméről szól; ezt a kis- és középvállalkozások 
18 százaléka mondta. De más hasonló válaszok is voltak. Azt gondolom, ez 
kellőképpen bizonyítja, hogy ezen a területen még sok tennivalónk van.  

Röviden szólnék a nemzetközi vonatkozású ügyekről. A Versenyhivatal és 
maga a versenyjog nemzetközi viszonylatban egy rendkívül integrált szervezet. Tagjai 
vagyunk az Európai Versenyjogi Együttműködésnek és más versenyjogi 
hálózatoknak. Engedjék meg, hogy ezt a rövid időre való tekintettel ne részletezzem.  

Egyetlenegy dolgot szeretnék kiemelni, a regionális oktatási központunkat, 
amely az OECD-vel közösen működik. 2005-ben jött létre ez a szervezet, és egyik fő 
célja a kelet-közép-európai államok és a volt szovjet utódállamok versenykultúrájának 
fejlesztése, az intézményrendszer kialakítása. Ezen a téren 2012-ben 252 részvevővel, 
54 előadó bevonásával szerveztünk eseményeket, amelyeken 17 ország szakértői 
vettek részt, és 34 ország részvevői látogatták ezeket a programokat. Hasonló 
számokról tudok beszámolni 2013-ból is. Mindez azt jelenti, hogy a Versenyhivatal 
respektje ebben a térségben is kifejezetten jó és kedvező.  

A hivatal belső szervezetét érintően röviden szólnék három eseményről, amely 
a tárgyalt két évet érinti. 2012. február 1-jén bevezettük a bírságközleményt. Ezt azért 
tartom nagyon fontosnak kiemelni, mert nem lehet abszolút pontosan kiszámolni, 
hogy az antitrösztügyekben milyen összegű bírság kiszabására számíthat az eljárás alá 
vont, de a szempontrendszer egy bizonyos –tól –ig határt jelez, azaz a transzparencia 
és a nagyobb nyilvánosság mindenképpen hasznos.  

2012 márciusában jött létre egy belső hivatali átszervezés eredményeként az 
antitröszt iroda és a fúziós iroda, ezáltal a korábbi szervezeti felosztás megszűnt. Ma 
alapvetően ez a két iroda foglalkozik a hivatal ügyeivel a fogyasztóvédelmi iroda 
mellett, de az már régebben is ugyanebben a formában működött.  

Végezetül még egy esemény a hivatal életét illetően: a felderítő iroda 
létrehozása, amely 2012 áprilisában történt meg. Ezzel az volt a célunk, hogy a 
kartellek felderítése hatékonyabbá válják.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a 
figyelmüket, várom a kérdéseiket és észrevételeiket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. A 2012. és a 2013. évi beszámolókkal 

kapcsolatos vitát egy körben folytatjuk le, szavaznunk viszont külön-külön kell róluk, 
mert a 2012. évi beszámoló vitájának a lezárását még a bizottság fogja megtenni, a 
2013. évi jelentés vitája viszont már az Országgyűlés plenáris ülésén fog megtörténni.  

Először Z. Kárpát Dániel alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  
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Kérdések, észrevételek 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tiszteltetem elnök urat! Köszönjük szépen azt a beszámolót, amely lehetővé tette, 
hogy felkészüljünk érdemi kérdések feltételére. Én most inkább kérdeznék, mint 
állást foglalnék annak érdekében, hogy a plenáris vitára a lehető legtöbb információ 
birtokában tudjanak majd a képviselők befáradni.  

Említette, hogy a fogyasztóvédelmi tárgyú vagy jellegű tevékenység nagyjából 
50-55 százalékot tesz ki, ha a rövid távú emlékeim megfelelőek. Ugyanakkor a 
fogyasztói csoportokkal kapcsolatos rendezés kapcsán meg kell kérdeznem a 
személyes véleményét is: elégségesnek ítéli-e az eddig megtett intézkedéseket, a 
megmaradt fogyasztói csoportok – mert a jövőre vonatkozóan történt egy alapítási 
tilalom – működését fenntarthatónak és beilleszthetőnek érzi-e a tisztességes 
piacgazdasági keretek közé? Ezzel kapcsolatban nekem személyes kétségeim vannak, 
ezt nem titkolom.  

Ugyanakkor egy olyan fogyasztóvédelmi jellegű, de csak részben idetartozó 
területről is beszélnünk kellene, mint a termékbemutató-maffia, jelesül idősek és 
olyan társadalmi csoportok kifosztása, amelyek kevésbé tájékozottak vagy védtelenek 
a különböző pénzpiaci és egyéb eszközökkel operáló hiénákkal szemben. Mivel itt 
nagyon sokszor bűnügyi kérdésekről is szó van, nyilvánvalóan nem az önök 
felelősségi körébe tartozik ennek a százszázalékos megítélése, de érintkező pontokat 
azért találunk. Érdekelne bennünket a véleményük azt illetően, hogy ezeknek a – 
nevezzük így – termékbemutatókkal foglalkozó csoportoknak a visszaszorítása 
hogyan lenne lehetséges, milyen eszközrendszert igényelne mindez.  

A banki végtörlesztés vizsgálata kapcsán említette, hogy mintegy 9 milliárd 
forintnyi bírság kiszabása történt meg. Ha van rá mód és lehetőség, kérem, hogy 
ennek a megoszlását itt és most részletezze a tekintetben, hogy ki, miért, milyen 
cselekménye okán részesült bírságban. Aztán lehet, hogy egy második körben 
megkérdeznénk, hogy ki miért nem. Itt tehát egy második kört is lehetne futni.  

A versenykultúra fejlesztése merült fel még mint fontos stratégiai cél. Ez az 
önök 2012-13-as eszközrendszer-bővítésénél is a felsorolt célok között, rögtön a 
prioritások elején szerepelt. Érdekelne, hogy a célzott kampányok tekintetében 
milyen tevékenységi köröket takartak ezek, tehát a versenykultúra mely ágát milyen 
módon kívánták fejleszteni.  

Végül pedig: a költségvetési viták során minden évben fel szoktam tenni azt a 
kérdést, hogy elégségesnek ítéli-e azt a forrásmennyiséget, amit a GVH 
rendelkezésére bocsátanak, illetve ezen eszközrendszer fejlesztése esetén 
összességében milyen további tevékenységekre vagy tevékenységek fejlesztésére 
nyílna lehetőség. Ennyit kívántam az első körben megkérdezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Most pedig Mengyi Roland alelnök 

úrnak adom meg a szót.  
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Említette elnök úr, hogy a tevékenységi körükben jellemzően a fúziókontrollal és a 
kartellügyekkel foglalkoznak, de engem érdekelne egy másik terület is, a gazdasági 
erőfölénnyel történő visszaélés kérdése. Az aktualitások jegyében lennék kíváncsi 
arra, a 2012-13-as tapasztalataira hagyatkozva, hogy az áruházláncok hazai kis- és 
közepes vállalkozókkal, beszállítókkal szembeni erőfölényét a GVH milyen 
eszközökkel tudja, kívánja visszaszorítani, milyen atipikus megoldásokat tud 
alkalmazni. Itt elsősorban arra az ügyre gondolok, ami manapság is téma a 
közbeszédben, hogy az egyik legnagyobb áruházlánc a termékei beszállítói mintegy 
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háromnegyedétől egyedi, a százalékos mértékű forgalomtól független díjat kér azért, 
hogy az érintett vállalkozás bekerülhessen és/vagy bent maradhasson, illetve hogy 
egyáltalán szóba álljanak vele. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Volner János képviselő úrnak adom meg a 

szót. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én elnök úr engedelmével új 

szempontokat szeretnék behozni, részben olyanokat, amelyek nem szerepelnek az 
előttünk lévő beszámolókban. Szeretnék kitérni arra, hogy maga az állam az Európai 
Unión belül jelentős mértékben torzítja a versenyfolyamatokat azzal, hogy 
szubvencionálja egyes gazdasági szereplők tevékenységét, állami támogatásokat 
folyósít. Sok kritika érte azt az intézményrendszert, amely ezeket a támogatásokat 
kifizeti, azért, mert Magyarországon nem eléggé átlátható, nagyon sok esetben 
nincsenek meg az objektív bírálati szempontok, és látható, hogy a monitoringrendszer 
felállítását követően az állam maga sem von le tanulságokat abból, hogy hogyan 
sikerült ezt a jelentős mennyiségű közpénzt elkölteni. Látott-e, tapasztalt-e a 
Versenyhivatal olyan hatást, hogy a versenyfolyamatok torzulnak, a verseny pedig 
nem érvényesül azért, mert egyes gazdasági szereplők hozzájutnak a pályázati 
pénzekhez, mások pedig – nyilvánvalóan azért, mert ilyen transzferekben nem 
részesülhetnek – hátrányba kerülnek velük szemben a piaci versenyben?  

Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert meggyőződésem, hogy 
kontraszelektálja a magyar vállalkozói társadalmat, ha ismeretségi alapon vagy egy 
nem objektív elbírálási szempontokat figyelembe vevő pályázati rendszeren keresztül 
történnek a kifizetések, hiszen nem egy egészséges piaci versenyben választódnak ki 
az akár nemzetközi szinten is versenyképesnek bizonyuló vállalkozások, hanem 
alapvetően azok jutnak versenyelőnyhöz, akik hozzájutnak ezekhez a pályázati 
forrásokhoz. Uram bocsá’ jó néhány példát láttunk arra is, hogy politikusokkal jó 
kapcsolatot ápolnak, és adott esetben ilyen módon tesznek szert akár milliárdos 
összegű támogatásokra is.  

A másik, amire szeretnék kitérni, az az egyesek által tranzitállamosításnak 
hívott folyamat, ami Magyarországon zajlik, és jelentős, durva beavatkozást jelent 
egyes gazdasági ágazatok életéből. De miről is beszélhetünk itt? A dohánytermékek 
forgalmazásának lehetőségeit a törvényalkotás erősen befolyásolta, olyan 
jogszabályok születtek, amelyek a szektor szereplőit nagyon erősen érintették, 
egyesek elveszítették a dohánytermékek forgalmazási jogát, mások pedig az állami 
pályáztatás révén megnyerték azt. Kérdés, hogy ezeknek a versenyfolyamatoknak a 
torzulásairól mi a felügyelet véleménye. Tapasztaltak-e ilyesmit, úgy látják-e, hogy 
teljesen tisztességes módon zajlott le ezen a területen a verseny?  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megint csak egy olyan eszköz, amely bevetésre 
került a kormány részéről, azonban több kifogás is érheti ennek a bevezetését. 
Egyrészt az látható, hogy az adózás peremfeltételeit oly módon változtatta meg a 
kormánytöbbség, hogy egyes gazdasági szereplőket jelentős mértékben sújt ez az 
adónem, másokat meg egyáltalán nem. Itt nem a kicsik és nagyok ellentétéről 
beszélek, hanem arról, ha egy gigantikus méretű, több százmilliárd forintos 
cégcsoportot megfelelő struktúrába rendez valaki, akkor rá adott esetben nem 
vonatkoznak a különböző adózási feltételek. Úgy gondolom, hogy ez is jelentős 
mértékben torzítja a versenyt, hiszen ha az egyik gazdasági szereplőnek egyik évről a 
másikra 12 milliárd forint adóterhe jelentkezik pluszban, a másik gazdasági 
szereplőnél meg marginális mértékű az adóteher-növekedés, az nyilvánvalóan torzítja 
a versenyfolyamatokat. Kíváncsi volnék elnök úr véleményére ezzel kapcsolatban is.  
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Arra is szeretnék kitérni, hogy a szerencsejátékok piacán is jelentős változások 
következtek be. Morálisan indokolható az, hogy ne a félkarú rabló nyerje el a faluban 
élő emberek pénzét, de itt is látni lehet, hogy alapvetően a kormánnyal jóban lévő 
üzletemberek – ebben az esetben Andy Vajna vagy Szima Gábor – azok, akik 
kaszinókoncessziót élveztek. Mi is történt ebben az esetben? A kicsiktől elveszik azt a 
lehetőséget, hogy a szerencsejátékból megéljenek, ez a kapu a kisvállalkozások előtt 
gyakorlatilag bezárul, egyes nagyobb szereplők előtt pedig koncesszió formájában 
megnyitják ezt a lehetőséget. Én ezt is aggályosnak tartom, mert úgy látom, hogy egy 
felülről és rosszul menedzselt folyamatról van szó, ami a versenyfolyamatokat 
befolyásolja.  

Végül, de nem utolsósorban egy konkrét kötelezettségszegési eljárásra 
szeretnék kitérni, amit az Európai Unió indított Magyarország ellen: ez a bizonyos 
aszfaltkeverő telepekre vonatkozó szabályozás. Olvastam erről a GVH beszámolóját, 
ami fel van töltve a honlapra. Arról van szó, hogy egyes gazdasági szereplők azért 
tudnak az egész országban annyi infrastrukturális megrendeléshez jutni, akár úgy is, 
hogy nem rendelkeznek tényleges kivitelezői kapacitással, csak lebonyolítói háttérrel 
és aszfaltkeverő telepekkel, mert a szükséges jogszabályi háttérrel egész egyszerűen 
bebetonozták azt, hogy ha meghatározott távolságon belül van valakinek 
aszfaltkeverő telepe, akkor részt vehet a versenyben, ha pedig nincs aszfaltkeverő 
telepe, akkor azt nem teszik számára lehetővé. Ezt az Európai Unió is aggályosnak 
tartotta. Én pedig azért tartom aggályosnak, mert ha megnézzük ezeknek a 
cégcsoportoknak a tevékenységét, alapvetően azt láthatjuk, hogy nagy multinacionális 
cégek tudnak a kormányhoz kötődő vállalkozásokkal békésen, a legnagyobb 
egyetértésben konzorciumi partnerekként együttműködni úgy, hogy folyamatosan 
elnyerik az összes közbeszerzést. Időnként előfordul, hogy valamelyik konzorciumi 
partner cserélődik, ahogy az egyik nyer, a másik erőforrást nyújtó vállalkozásként 
társul be mellé, de gyakorlatilag ugyanazt az üzleti kört látjuk itt. És amikor éves 
szinten több százmilliárd forintot nyer el ez az üzleti kör a magyar közbeszerzési 
rendszer évi 1600-1700 milliárd forintjából, akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy 
minden rendben van-e ezzel.  

S kérdezném azt is, hogy elnök úr például jónak tartaná-e azt, ha alakulna egy 
állami projektmenedzsment szervezet, amelyik a projektmenedzsment-eszköztár 
alkalmazásával olyan módon osztaná fel a munkafolyamatokat, hogy abban a kisebb 
vállalkozások közvetlenül is részt vállalhassanak, mert mire a kicsi kivitelezőkig eljut 
a lehetőség, addigra már annyira kevés pénzt hagynak náluk, hogy abból egész 
egyszerűen nem tudnak megélni, nem tudnak fejleszteni, és nagyon sokszor bizony 
azt lehet látni, hogy nyolc-tíz fős lebonyolító cégek teszik el a pénz jelentős részét, 
miközben számos kisvállalkozáshoz alig jut el valami, a körbetartozások pedig 
gyakorlatilag a mai napig fojtogatják őket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Riz Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megismerve a beszámolót, 

egy kérdés merült fel bennem. Azt látjuk, hogy a 2013-as év a jogi környezet jelentős 
változását jelentette a hivatal életében. Szeretném megkérdezni, hogy a hivatal 
mozgásterét növelő szigorítások pénzügyileg markánsan elválaszthatók-e a 2012-es 
évtől, van-e jelentős változás a kiszabott bírságok tekintetében. Az anyagban egy 
banki kartell számára kiszabott 9 és fél milliárdos bírság szerepel, de egyéb 
információnk nincs. Ezt szeretném megtudni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még további hozzászólási igény? 
(Nincs jelentkező.) Ebben az esetben a vitának ezt a körét lezárom és megadom a szót 
elnök úrnak, hogy reagáljon a képviselők felvetéseire.  

Válaszok 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. 
Jóleső érzés volt hallgatni a kérdéseket, illetve észrevételeket, mert úgy tűnik, hogy 
bizalom és elvárás van felénk. De sajnos el kell mondjam, hogy mi nem vagyunk sem 
Aspirin, sem más olyan gyógyszer, amely mindenféle problémára megoldást tud adni. 
Tehát egyfajta bizalmat érzek, de mi sem tudunk mindenre kellő választ adni.  

Kezdjük időrendben, a fogyasztóvédelemmel és a fogyasztói csoportokkal 
kapcsolatos felvetésekkel. Úgy gondolom, és ezt jeleztük is, hogy nem elegendő, de 
nem volt elegendő a korábbiakban sem. Az érdekes kérdés, hogy ez mennyire fog 
beválni, ugyanis hiába tiltotta meg a jogszabály a fogyasztói csoportok létrehozását, ez 
gyakorlatilag ellenőrizhetetlen. Mi azt tapasztaltuk, hogy a cégbíró köteles bejegyezni 
ezeket a cégtársaságokat, de ezek ugyanúgy folytatják azt a tevékenységet, amit a 
törvény tilt, majd amikor hozzánk érkezik az ügy, akkor mi megint kiszabunk X 
összegű bírságot, de a tiltás ilyen értelemben nagyon nehezen ellenőrizhető. Hadd 
mondjak néhány számot ebben a körben. 2012-ben 14, 2013-ban 6 céggel szemben 
szabtunk ki bírságot 110-120 millió forint közötti összegben.  

Ez a fajta szabályozás véleményem szerint jó lépés, de csak kezdeti lépés. 
Üdvözlendőnek tartom, hogy nagyobb odafigyelést tapasztaltunk a rendőrség, a 
belügyi szervek részéről is, és mi is más módon álltunk hozzá ehhez a kérdéshez, és a 
feljelentéseink száma nőtt. Korábban is voltak feljelentések, de nem igazán 
foglalkoztak vele, ezért egy idő után leszoktunk róla. De úgy tűnik, hogy ezeket az 
ügyeket most már a rendőrség is komolyabban veszi, és ez a fajta több irányból jövő 
hatás – amely fogyasztói csoportokat, tényleg szerencsétlen embereket tesz még 
szerencsétlenebbé – előbb-utóbb kezd kiiktatódni a tisztességes piaci szereplők közül.  

Itt még egy dolgot megemlítenék. A Gazdasági Versenyhivatal ebben a 
kérdésben az összes létező rendelkezésre álló lehetőséget igénybe vette, a kampányt, 
tehát a tudatosság fejlesztését, a jogszabály-kezdeményező, azaz a versenypártoló 
tevékenységet és magukat az eljárásindításokat is. Nem biztos, hogy ez a mi 
műfajunk, de ezen téren valamiféle előrelépés mindenképpen tapasztalható.  

A banki végtörlesztéssel kapcsolatos konkrét kérdéssel – hogy mekkora 
összegű bírság került kiszabásra – megfogott alelnök úr. Azt tudom, hogy a 
legnagyobb bírság 3-3,5 milliárd forint közötti összeg volt, a legkisebb pedig 300 
millió körüli; a kollégám mondja, hogy 800 ezer. Itt 11 bankról van szó, 11 
pénzintézetről. A történethez még annyi hozzátartozik, hogy amikor ez az eljárás 
zajlott, akkor kaptunk hideget-meleget. Bírósági szakaszban van az ügy, az elsőfokú 
bíróság a bankok keresetét három-négy héttel ezelőtt elutasította, és a GVH döntését 
e tekintetben fenntartotta. Ez ugyan kis siker, részsiker, de ennek is örülnünk kell.  

A versenykultúra fejlesztésével kapcsolatban is volt felvetés. Az előbb 
említettem, hogy a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban is indítottunk ilyen 
kampányt. Ez tevékenységünknek a másik oldala. Azt tapasztaltuk, hogy a kis- és 
középvállalkozásokat kell segítenünk, mert nekik nincs pénzük jól fizetett 
ügyvédekre. A nagy cégeknek megvannak a forrásaik, hogy olyan hátteret, olyan 
hálózatot hozzanak létre, amely a versenyjogi megfeleléshez illeszkedik. Ezért egy 
kampányt indítottunk, és a Könyvvizsgálói Kamarával, valamint az Ügyvédi 
Kamarával együttműködve arra törekszünk, hogy a kis- és középvállalkozásokhoz is 
eljusson az a fajta versenyszemlélet-megközelítés, amely elkerülhetővé teszi, hogy 
őket kelljen bírságolnunk.  
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A következő gondolat e téren a tanácsadó hálózattal kapcsolatos. A 
Versenyhivatal egy budapesti székhellyel működő intézmény. Egy országos 
fogyasztóvédelmi tanácsadó hálózatot szerveztünk. Ennek az érdemi tapasztalatairól 
még nem tudok beszámolni, mert az elmúlt évben csak egy féléves időszakról volt szó, 
de azt gondolom, hogy ez is abba az irányba fog menni, ami a versenykultúra 
fejlesztését elősegíti.  

A forrásokról: mindig örülnénk annak, ha több pénz lenne, és mindig örülnénk 
annak, ha nagyobb kapacitással, humánerőforrással tudnánk az ügyeinket ellátni. Az, 
ami ma rendelkezésünkre áll, a jelenlegi létszám mellett elegendő. De ha hosszú 
távon ezt még hatékonyabban akarnánk végezni, még több erőforrást szeretnénk erre 
fordítani, akkor nyilván meglenne a helye, és akkor a tevékenységünk is egy kicsit 
szélesebb kört, nagyobb spektrumot tudna átfogni.  

Erőfölény, áruházláncok. Itt egy felemás helyzet állt elő, ugyanis 2012. 
augusztus 1. óta a Gazdasági Versenyhivatal a mezőgazdasági termékek tekintetében 
nem tud fellépni. A közelmúltbeli döntés előtt volt egy Spar-döntésünk, amellyel 
élelmiszeripari termékekkel kapcsolatban jártunk el. Akkor volt az első ilyen kiszabott 
bírság, de ez a jogkör augusztusban a Nébihhez került. Mégis úgy gondoljuk, hogy 
arra az aszimmetrikus helyzetre, ami az áruházláncok és a beszállítók között fennáll – 
és itt elsősorban a mezőgazdasági kistermelőkről van szó és nem arról az 
illatszergyárról, amely szemben áll egy áruházlánccal –, valóban sokkal jobban oda 
kell figyelni. A mi eszköztárunk 2012. augusztus 1. óta ilyen értelemben egy kicsit 
korlátozott, ez ugyanis átkerült a szomszéd épületbe, ezzel tehát nem mi 
foglalkozunk.  

Volner képviselő úr az állami támogatásokkal kapcsolatban tett fel kérdést. 
Előrebocsátom, hogy az állami támogatás valamilyen szinten mindig befolyásolja a 
versenyt, és ilyen értelemben torzíthatja is. Én a versenyt nem úgy fogom fel, hogy az 
a Jóisten jobb keze, és azzal mindent megoldunk. Én úgy gondolom, hogy bizonyos 
esetekben helye lehet állami támogatásnak, például a munkahelyteremtés esetében. 
De szeretném elmondani, hogy mi nem foglalkozunk konkrétan az állami 
támogatások ügyével. Az az eljárás, amit a közelmúltban a brüsszeli Bizottság indított 
a magyar állam ellen, nem versenyjogi, hanem állami támogatásos megközelítésből 
kezeli a kérdést. Vannak olyan tagállamok, mint például Csehország, Románia, vagy 
maga a brüsszeli Bizottság, ahol a versenyhatóság és az állami támogatások egy 
intézmény keretein belül kezelendők, de nálunk ez nem így van, ezért én az állami 
támogatások témaköréhez ennél sokkal többet nem tudok hozzátenni, mert ez nem a 
mi asztalunk. Ennek ellenére mi is érzékeltük, hogy a pályázati pénzek elosztása és a 
pályázati pénzekhez való hozzájutás terén lehetnek problémák. Ennek megfelelően az 
építési beruházások egy olyan terület, ahol lehet helye fellépésnek. Volt ilyen ügye a 
Gazdasági Versenyhivatalnak, és van is ilyen ügye. Azt azonban látni kell, hogy a 
Versenyhivatal nem tud gyanú alapján fellépni. Próbáltunk már közgazdasági elemzés 
alapján intézkedni úgy, hogy lekértünk a közbeszerzési adatbázisból adatokat. Ezeket 
az ügyeket kartellnek hívják, amik úgy indulnak, hogy kimegy a Versenyhivatal egy 
rajtaütésre. A bíróság erre nem adja meg az engedélyt! Nekünk vagy van konkrét 
bizonyítékunk, vagy van konkrét informátorunk, de az, hogy a kiírásokból levont 
következtetések azt mutatják, itt valószínűleg lehet valami, bizony kevés. Az elmúlt 
ősszel három ügyben is visszadobta a bíróság a rajtaütés iránti kérelmünket. Nekünk 
ehhez sokkal több és konkrétabb dolog kell.  

A dohánytermékek tekintetében versenypártolás keretében jeleztük a 
gondolatainkat, és az ezzel kapcsolatos aggályainkat megfogalmaztuk a jogalkotó felé. 
Nekünk ezen túlmenően nem sok szerepünk van. Az összes szabályozott piacot 
érintően mi csak akkor tudunk eljárni, ha a piaci szereplőknek mozgásterük van. Ha 
jogszabály, hatósági intézkedés dönti el, hogy mit kell csinálniuk, akkor nem 
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kérhetem rajtuk számon, hogy ezt miért csinálják vagy miért nem csinálják, mert ők 
csak betartanak egy adott jogszabályt, amin lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, de a 
jogszabályt be kell tartani. Ilyen értelemben csak akkor van helye a fellépésünknek, 
ha egyfajta piaci autonómiával találkozunk. Ezek pedig többnyire olyan területek, 
ahol szabályozott piacok vannak.  

Érdekes volt a projektmenedzsmenttel kapcsolatos felvetés. Én még nem 
hallottam ilyen példáról; lehet, hogy érdemes lenne végiggondolni. Nem tudom, hogy 
a nemzetközi gyakorlatban volt-e erre példa, de végig lehet gondolni. Ez is egy 
megfontolandó kérdés lehet.  

Ha jól értettem, Riz képviselő úr kérdése a banki kartellel volt kapcsolatos, 
illetve azzal, hogy milyen formában érinti ez a mi forrásainkat. Nos, a két dolog nem 
függ össze. 2011-ig létezett egy olyan szabályozás, hogy az ilyen kiszabott bírságok egy 
bizonyos hányadát visszaforgathattuk a saját költségvetésünkbe egy meghatározott 
célra, a versenykultúra céljára. Ez 2012 óta nem így van. Mindemellett e kérdés 
kapcsán szeretném elmondani, azt látni kell a bírságokkal kapcsolatban, hogy néha 
nagyobb eltérések vannak az összegek között. Mindig a kartellügyekben vagy 
erőfölényes ügyekben volt nagy a bírság, a fogyasztós ügyekben nincsenek nagy 
bírságok. Azoknak az ügyeknek, amelyeket 2012-ben zártunk le, már 2009-ben vagy 
2010-ben el kellett indulniuk, ezeknek a kifutási ideje ugyanis két-három év. Mi 2010 
végén vettük át a hivatalt, és a 2012-ben lezárt ügyekben abból tudtunk főzni, amink 
volt, akkor azért jött ki annyi, mert ilyen előkészített ügyeink voltak. A későbbiekben 
azért fektettünk erre nagy hangsúlyt, hogy a kartellfelderítések, a kartellügyek 
kiemelten a fókuszunkban legyenek.  

Megpróbáltam mindenkinek választ adni, ha nem sikerült, állok 
rendelkezésükre. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, elnök úr. Azt gondolom, hogy 

mindenki érdemi választ kapott a felvetésére. Nagyon örülök annak, ami a 
beszámolóban is olvasható, hogy a szervezet működésének hatékonysága a 2013-as 
átszervezést követően, illetve a jogszabályi környezet megváltozásának köszönhetően 
tovább javult, elsősorban az ügyintézés gyorsasága és hatékonysága tekintetében. S 
ahogy elnök úr is említette, az ügyek legnagyobb része közvetlenül mégiscsak a 
fogyasztóvédelemhez köthető. Ez mindannyiunk számára rendkívül fontos, mert 
fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók tájékoztatása és a fogyasztókkal szembeni 
eljárások kellő körültekintéssel és kellő tisztességgel történjenek.  

Elnök úrnak és munkatársainak további sikeres és jó munkát kívánok a 
következőkben.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki fogadja el a 2012-es beszámolót. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellenvélemény volt-e? (Szavazás.) Nem volt. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a 
beszámolót.  

Most a 2013-as beszámoló esetében kell döntenünk a határozati javaslat 
benyújtásáról. Ki támogatja azt, hogy ennek az ügynek megkezdődjön a parlamenti 
általános vitája? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot.  

Javaslom, hogy Galambos Dénes képviselő úr képviselje a bizottságot a 
parlamenti vitában. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek felvetése? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki fogadja el a javaslatot? (Szavazás.) Látható többség. Ellenvélemény volt-e? 
(Szavazás.) Nem volt. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a 
bizottság elfogadta a javaslatot.  
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Elnök úrnak és kabinetfőnök úrnak köszönöm szépen a vitában való részvételt, 
köszönöm, hogy segítették a bizottság munkáját.  

A 2. és 3. napirendi pontok tárgyalását lezárom.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/3782. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

4. napirendi pontunk a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely Balla György, Mengyi Roland, Németh 
Szilárd és Gyopáros Alpár képviselő urak indítványa. Az előterjesztők közül Mengyi 
Roland alelnök úr van jelen az ülésen.  

Egy módosító indítvány érkezett a javaslathoz, Tóth Bertalan képviselő úr 
indítványa. Ebben kérem egyrészt az előterjesztő, másrészt a tárca álláspontját.  

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy 

kormányálláspontot képvisel-e.  
 
DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Tárcaálláspontot. A tárca nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja Tóth Bertalan képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
javaslatot senki nem támogatja.  

Miután két szakaszban folyik a vita, ezért a részletes vita első szakaszát lezárva 
kérdezem képviselőtársaimat, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében rendelt 
követelmények szerint megfelelőnek találták-e ezt. Aki egyetért a törvényjavaslattal, 
az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Látható többség. Ellenvélemény 
volt-e? (Szavazás.) Nem volt. Ki tartózkodott?  (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy 
a bizottság ezt a megállapítást 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Ebben döntöttünk a benyújtott 
módosító indítvány el nem fogadásáról. Van egy bizottsági módosító indítvány, 
amelyről kérdezem egyrészt az előterjesztő, másrészt a tárca képviselőjének 
álláspontját.  

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tekintettel 

arra, hogy a bizottsági módosító javaslat jellemzően nyelvhelyességi, kodifikációs 
problémákat old fel, illetve a jogalkalmazók számára pontosításokat tartalmaz, 
valamint az egyszerűsítést igyekszik célozni, így támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A tárca álláspontját kérdezem helyettes 

államtitkár úrtól.  
 
DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki támogatja a 

bizottság által benyújtandó módosító indítványt. (Szavazás.) Nyolc. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. Megállapítom, 
hogy a bizottság a bizottsági módosító indítványt támogatja.  

Kérem a bizottság tagjait, hogy döntsünk a részletes vita lezárásáról, illetve a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki ezt támogatja, kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Ellenvélemény? (Szavazás.) Egy. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 ellenvélemény mellett elfogadta, így ezt a napirendi 
pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bármilyen kérdés, felvetés képviselőtársaim részéről? 
(Nincs jelentkező.)  

Az új albizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban érkeztek jelentkezések. 
A Közlekedési albizottságba Manninger Jenő és Riz Gábor képviselő urak jelezték 
részvételi szándékukat. Van-e más jelentkező? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Ki támogatja, hogy Manninger Jenő és Riz Gábor urak a Közlekedési 
albizottság tagjai legyenek? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot.  

Galambos Dénes képviselő úr jelentkezett a Bor- és gasztronómiai 
albizottságba. Ki fogadja el a képviselő úr jelentkezését? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag egyetért a javaslattal.  

Van-e további észrevétel, vélemény? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az egyebek 
napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a bizottsági tagok és az érdeklődők jelenlétét, képviselőtársaim 
munkáját. A bizottsági ülést lezárva mindenkinek eredményes és sikeres napot 
kívánok. Az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc) 

 
 
 
 

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

 

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 
 


