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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
módosítása és elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirend meghívóját. Ehhez képest 
kiegészítést javasolnék, illetve bocsánat, döntést javasolnék róla, miután Szatmáry 
Kristóf képviselőtársunk azt javasolta, hogy első napirendi pontként a lakás-
takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről döntsünk. Tehát ez lenne az első napirendi pont, és 
értelemszerűen további napirendi pontok sorszámai eggyel hátrébb sorolódnak. Ez 
lenne a módosítási javaslat Szatmáry Kristóf úr részéről.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, megjegyzés. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ki az, aki ezzel a módosítással a mai ülés 
napirendjét elfogadja? (Szavazás.) 10 igen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság elfogadta az ülés napirendjét. A 
jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk, így a bizottsági ülés megkezdődhet.  

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 
módosításáról szóló T/2600. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontként tehát az általam benyújtott, a lakás-takarékpénztárakról 
szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell dönteni. Képviselőtársaim igénylik-e, hogy átadjam az ülés vezetését ez 
alatt a napirendi pont alatt Manninger alelnök úrnak? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
akkor köszönöm szépen a hozzájárulásukat, megtartom az ülés vezetését. 

Rövid indoklást elmondanék képviselőtársaimnak, mert csak most került eléjük 
a törvényjavaslat, hiszen nemrég került benyújtásra. A lényege az, hogy a lakás-
takarékpénztári rendszer működését érdemben változtatja meg azzal, hogy a törvény 
hatálybalépését követően már új lakástakarékpénztár-szerződést úgy nem lehet kötni, 
hogy ahhoz a korábbi állami támogatást igénybe vegye a pénztár befizetője. 
Visszamenőleges hatállyal nem érinti a meglévő szerződéseket ez a törvényjavaslat, 
tehát azok a szerződések, amelyek az új törvénymódosítás hatálybalépéséig 
megköttettek, azok kifuthatnak.  

Ennek a lépésnek az indoklása az, hogy áttekintettük a Fidesz Gazdasági 
Kabinetjével az elmúlt időszak otthonteremtési támogatási rendszereit, és azt 
állapítottuk meg, hogy amíg a családi otthonkedvezmény támogatása hatékonyan 
működik - 90 ezer család 250 milliárd forint értékben kapott támogatást, amelyből új 
otthont vagy használt lakást tudott vásárolni -, addig a lakás-takarékpénztárak 
támogatási rendszerénél ez a hatékonyság egyáltalán nincs meg, hiszen míg a 
megtakarítások több mint háromnegyede ebben a formában van, addig a 
lakásvásárlások esetében alig éri el az egyharmadot az arányuk. Tehát magyarul: ezeket 
a megtakarításokat nem elsősorban lakásépítésre vagy lakásvásárlásokra fordítják a 
takarékoskodók. Azt gondoljuk, hogy a családiotthonkedvezmény- és egyéb 
otthonteremtési programokban jobban tudna hasznosulni ez a nagyjából 70 milliárd 
forintos éves költségvetési támogatás, ezért nyújtottam be ezt a törvényjavaslatot. Van-
e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
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SZÉKELY SÁNDOR (DK): Csak megjegyzem, hogy azért én utoljára így 
törvényjavaslatot, bármilyen javaslatot bizottság előtt utoljára a Fővárosi Közgyűlésben 
láttam, és ott az elektronikus jegyrendszerről kellett dönteni a fideszes képviselőknek. 
Az ellenzék jelezte, hogy azért ez így nem oké, mert bajok lehetnek az elektronikus 
rendszerrel, és nem is szavaztuk meg. Aztán óriási botárny lett belőle a rossz előkészítés 
miatt. Csak megjegyzem, hogy azt gondolom, hogy azért illett volna kicsit hamarabb 
érkeznie a dolognak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mellár Tamás alelnök úré a szó.  
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz. Nem nagyon értem, hogy 
miért ez a ló halálában történő behozatal ide. Ez egy elég fontos kérdés lehet ahhoz, hogy 
kapnánk megfelelő időt arra, hogy ezt át tudjuk nézni. Itt az előbb az elnök úr 
hozzászólásából éppen az derült ki az én számomra, illetve az a nagy kérdőjel rajzolódott 
fel, hogy vajon akkor miért használják ezt a megtakarítási formát. Azért talán, mert 
nagyon kedvező kamatozású, vagy mi ennek az oka? Szóval ezt azért érdemes lenne 
végigjárni. 

Amit én megkaptam, ezt a néhány oldalt, elkezdtem átfutni, reménytelen, hogy 
én ebben érdemben hozzászóljak. Vagy ez volt a cél, hogy ne tudjunk érdemben 
hozzászólni? Szeretnénk érdemben hozzászólni az ilyen típusú problémákhoz, higgyék 
el, hogy mi is az ország javát szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy ezek a pénzek valóban 
ott hasznosuljanak a családoknál, ahol a legjobban kell, az építéseknél, csak adjanak 
nekünk lehetőséget, hogy képbe kerüljünk, hogy kellően informálódjunk, és utána ez 
alapján megalapozott döntést hozzunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindkét képviselőtársam felszólalására reagálva, 

mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy a törvényjavaslat parlamenti vitáján érdemben 
tudjon vitatkozni, hozzászólni, addig felkészülni. Itt semmi másról nem kell döntenünk 
ma, mint arról, hogy tárgysorozatba vesszük ezt a törvényjavaslatot, és ennek a vitája 
értelemszerűen, ahogy eddig is, ezután is a parlament nyilvánossága előtt fog zajlani, 
tehát mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy érdemben felkészüljön, és erről véleményt 
formáljon. (Dr. Mellár Tamás: Ide akkor nem is fog még egyszer visszajönni ez?) 
Miután kivételes eljárásban kérte a Fidesz-frakció a törvényjavaslat tárgyalását, ezért a 
TAB elé fog kerülni majd a törvényjavaslat, tehát elénk nem fog bekerülni, de a 
parlament nyilvánossága előtt nyilvánvalóan lesz vitája.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét támogatja. (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A 
bizottság tárgysorozatba vette az indítványt. Az első napirendi pontot ezzel lezárom.  

A Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről és a 
Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának 
és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról 
szóló B/748. számú beszámoló   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Áttérünk a második napirendi pontra, melynek keretében a Gazdasági 
Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során 
szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámoló vitájára kerül sor. Köszöntöm dr. Juhász Miklós elnök 
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urat a Gazdasági Versenyhivatal részéről. Meg is adom a lehetőséget elnök úrnak arra, 
hogy szóbeli kiegészítését megtegye.  

Dr. Juhász Miklós szóbeli kiegészítése 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Hölgyeim és Uraim! Az illendőség kedvéért 
nagyon röviden bevezetőként rögzíteném azt a három pillért, azt a három 
feladatcsoportot, amellyel a Gazdasági Versenyhivatal foglalkozik a törvény erejénél 
fogva.  

Az első a jogalkalmazói tevékenység. Ez jelenti az antitrösztügyeket, 
kartellügyeket, erőfölényes ügyeket, ideértve a jelentős piaci erővel való visszaéléssel 
kapcsolatos eljárásainkat is. Foglalkozunk emellett az eljárásaink során 
fogyasztóvédelmi ügyekkel, gyakoroljuk a fúziókontrollt, azaz a vállalkozások 
összefonódása, felvásárlása kapcsán látunk el feladatokat. Ez tehát az első csomag. Ez 
teszi ki a tevékenységünk túlnyomó részét.  

A versenypártolás a másik törvényben rögzített feladatunk. Ez azt jelenti, hogy a 
jogalkotó által készített törvénytervezeteket, jogszabálytervezeteket véleményezzük, és 
a verseny szempontból releváns javaslatokat, észrevételeket teszünk.  

A harmadik lába a tevékenységünknek a versenykultúra fejlesztése. Ez arra 
irányul, hogy a közvéleményt, a piaci szereplőket a versenytudatosság és a verseny 
hasznossága tekintetében minél inkább meggyőzzük, és e tekintetben fejlesszük az 
ismereteinket.  

Most e rövid általános jellegű bevezető után néhány szót a 2017. évi célokról. Nem 
részletezném az összes célt, amit amúgy összefoglaltunk egy kisebb, rövidebb írásban, 
egy anyagban is, ezeket többé-kevésbé, akik itt ülnek a helyiségben, tudják. Évek óta 
fókuszunkban áll a kartellek elleni küzdelem, a különösen sérülékeny, átlagosnál 
kiszolgáltatottabb fogyasztók védelme és a többi. Tehát ezeket én most nem 
részletezném. Kiemelnék mégis néhányat közülük, amelyeket, azt gondolom, hogy talán 
érdemes hangsúlyozni.  

Mindenekelőtt ilyen az adatalapú gazdasághoz köthető tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok feltárása. Úgy gondolom, hogy az internetalapú 
társadalomban a digitális piacon előforduló jelenségek versenyjogi vonatkozású 
vizsgálata kapcsán alapvető és fontos, hogy ezzel mi is lépést tartsunk, ezért ennek a 
területnek a figyelemmel kísérése az egyik fontos célunk volt az elmúlt évben is. 
Létrehoztunk egy digitális munkacsoportot, ügyeket indítottunk, és ez a digitális piacot 
vizsgáló munkacsoport kidolgozta a digitális stratégiánkat is, ez a közelmúltban jelent 
meg, a holnapunkon elérhető. 

A másik nagyon fontos ilyen célunk volt a kis- és középvállalkozások versenyjogi 
megfelelés érájába történő terelése. Ez azért fontos, mert többször említettem már talán 
ezen a fórumon is, hogy a kartell ügyekben érintett vállalkozások mintegy 65-70 
százaléka kisvállalkozás, és nem is feltétlenül rossz szándékból, hanem azért, mert az az 
ismeret és tudás hiányzik, amely alapján fel tudnák mérni, hogy az veszélyes versenyjogi 
szempontból, amit csinálnak. Tehát ez is egy fontos célunk volt. 

Fontos célunk volt végezetül az összefonódás-bejelentéses eljárások minél 
gyorsabb és hatékonyabb lezárása. Ennek a jogszabályi kereteit adta meg és biztosította 
az a törvénymódosítás, ami az elmúlt év január 15-ével lépett hatályba. A célok közül 
ezeket kiemelve továbblépnék, és a 2017. évre vonatkozó számokkal, adatokkal 
ismertetném meg önöket.  

A 2017-ben indult ügyek száma és a lezárt ügyek száma száz körüli, valamivel 
kevesebb indult, mint száz, többet fejeztünk be. Ez nagyjából nagyságrendileg az előző 
évi adatokkal megegyezik, valamivel kevesebb számot jelent. A tisztességtelen 
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kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos ügyeinknél a fogyasztóvédelem az, ahol azt 
látom, hogy jelentősen csökkent az ügyindítások száma, ennek azonban nem az az oka, 
hogy kevésbé lenne fontos a számunkra, hanem pontosan az az oka, amiről az előbb is 
szóltam: a digitális piac olyan új jelenségeket, olyan új üzleti megközelítést igényel, 
amellyel magunk is barátkozunk, és magunk is keressük a megfelelő válaszokat. Ezek az 
ügyek ezért nem tekinthetők például olyannak, mint a korábban többször is vizsgált 
gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ügyeink, amelyek gyakorlatilag rutinszerűen 
voltak lefolytathatók. Egy idő után ezek egészen újszerű vizsgálatot, szélesebb körű 
vizsgálatot igényelnek, elég, ha itt a véleményvezérekkel kapcsolatos ügyeinkre utalok, 
a Google-lal szemben indított ügyünkre, Airbnb-vel, Apple-lel szemben indított 
ügyeinkre utalok. Ezek vizsgálata óhatatlanul mindig nagyobb időigénnyel jár.  

A fúziós ügyek száma nagyjából hasonlóan alakult az elmúlt évihez képest. 
Kicsivel több ügy indult, és kicsivel több ügyet zártunk le. A kartell-erőfölényes ügyek 
száma is nagyjából a korábbi évekhez hasonlóan alakult, ezek is kicsivel nagyobb számot 
tesznek ki. 

Amiről mindenképpen kell még szólnom, mert ez nem igazán jelenik így meg, 
hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak olyan egyéb döntései is születnek, amelyek nem 
érdemi döntések ugyan, ám munkaigényüket tekintve gyakran meghaladják az egy-egy 
érdemi döntésre fordítandó időkeretet is. Ilyenek az üzleti titokkal, engedékenységi 
kérelmekkel és iratbetekintési kérelmekkel kapcsolatos döntéseink. Üzleti titokkal 
kapcsolatos döntésünk 300 fölötti volt csak. Önmagában ez egy olyan szám, ami, azt 
gondolom, hogy azért megfelelően reprezentálja azt, hogy milyen egyéb jellegű 
feladatokat is ellát a hivatal a jogalkalmazás keretében. A kiszabott bírság összege az 
elmúlt évben 1,3 milliárd forint volt. Ennek a fogyasztós ügyekben kiszabott bírságok 
tették ki a túlnyomó részét, eltekintve a korábbi évektől, amikor a versenykorlátozó 
megállapodások, a kartellek miatt szoktunk kiszabni nagyobb összegű bírságot. 

Néhány ügytípusról szólnék csak példálódzó jelleggel, amelyet talán érdemes 
kiemelni. A fogyasztóvédelem körében említettem már a véleményvezéres ügyeket, 
amivel kapcsolatban arról van szó, hogy az influencerek, a véleményvezérek, akiknek 
több százezres követői tábora is lehet, amikor megjelenítenek bizonyos promotált 
terméket a honlapjukon, akkor a fogyasztó számára nem derül ki, hogy itt valójában egy 
fizetett hirdetésről van szó. Nyilván a fogyasztó számára fontos, hogy ennek az 
információnak a birtokában legyen, ezért egy ilyen típusú ügyben mi javasoltuk, és a 
véleményvezérekkel kapcsolatos döntésekre vonatkozóan született döntéseink 
rögzítették, hogy ilyenkor meg kell jeleníteni a fogyasztó számára elérhető, megérthető 
módon azt, hogy itt fizetett hirdetésről van szó. Az előbb azt mondtam, hogy döntésről 
van szó, ezek valójában kötelezettségvállalások voltak, mert úgy gondoltuk, hogy a 
véleményvezérek által tett kötelezettségvállalás elegendő, mivel első esetben 
találkoztunk ilyen ügyekkel, és a piac számára megfelelő iránymutatást adhat.  

A bevezetőben említettem a további ügyeinket is. Igazából az ez évi beszámoló 
fogja majd tartalmazni, a 2018. évi. A 2017-ben indult airbnb-s ügyünkre, a Google-lal 
és az Apple-lal szemben indult ügyekre utalok. Itt nem mennék bele a részletekbe, mert 
azt gondolom, majd a következő évben is fogunk találkozni, és akkor el fogom mondani 
az ezzel kapcsolatos eseményeket.  

Az elmúlt évben lezártuk a piacelemzéssel kapcsolatos vizsgálatunkat. A 
kishaszongépjármű-piacot érintően folytattunk piacelemzést. Versenyjogi aggályokat 
fölvető jelenségeket nem érzékeltünk. Más típusú aggályokat igen, ezért javaslatokat 
fogalmaztunk meg. Ezek alapvetően az egyes üzembe helyezéssel kapcsolatos költségek 
csökkentésére irányultak, illetve, mivel a biztosítási piacot is elemeztük, és ott 
áttekintettük a kishaszongépjármű-piacon tapasztalható biztosítási körülményeket is, 
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megfogalmaztunk ajánlást az MNB és az NGM felé is. Úgyhogy a konklúzió végül is ez 
lett, és egy versenypártoló levéllel éltünk az NGM felé.  

Az elmúlt év januárjában indult az ágazati vizsgálat a bankkártyásfizetési iparág 
áttekintését illetően. Azt észleltük, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök körébe 
tartozó bankkártyás fizetési műveleteknél, nevezetesen a bankkártya-elfogadói piacon a 
kisebb kereskedők kedvezőtlenebb szolgáltatói díjakkal szembesülnek a bankkártyás 
befizetéskor, mint a nagyobb kereskedők. Ennek az ágazati vizsgálatnak az a célja, hogy 
föltárjuk, hogy mely tényezők vezettek ide. Úgy tűnik, hogy az ágazati vizsgálat 
eredményére a következő év első felében lehet számítani.  

A versenypártolásról néhány szót. 2017-ben összesen 104 előterjesztést 
véleményeztünk, ebből 31 esetben tettünk észrevételt, és ezen kívül a kormányportálon 
elérhető tervezetek közül 6 esetben tettünk észrevételeket. A versenykultúra területén 
egyetlenegy dolgot emelnék ki. A szokásos tevékenységet folytattuk, és a pályázatok 
során elbíráltunk versenykultúra fejlesztésére irányuló pályázatokat, intézményeket, 
felsőoktatási intézményeket támogattunk, de a nyitott GVH-eseményt emelném ki, mert 
a 2017. szeptember 16-án szervezett programon a korábbi évek látogatószámát is 
jócskán meghaladó résztvevő vett részt, 108-an vettek részt az eseményen.  

Tanácsadó irodákat működtetünk 2015-től, ezek az elmúlt évben is megfelelően 
látták el feladatukat. Ugrásszerűen megnőtt a hozzájuk érkezett jelzések száma. Az 
elmúlt évben 4300 körüli jelzéssel foglalkoztak a Debrecenben, Egerben, Győrben, 
Pécsett és Szegeden működő hálózati irodák. 

A nemzetközi vonatkozású ügyekről most részletesen nem szólnék. A napi rutin 
szerint folynak az egyeztetések. Elsődleges fóruma a nemzetközi vonatkozású 
együttműködésnek az európai versenyhálózat, az ECN keretein belül történő 
együttműködés. Én akkor itt be is fejezném. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor várom 
a kérdéseket.  

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

hogy kinek van véleménye, hozzászólása. (Jelzésre:) Riz Gábor képviselő úr jelezte 
elsőként.  

Kérdések, vélemények 

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a tájékoztatást, elnök úr. Ahogy évek óta 
megszokhattuk, a hivatal eléggé átfogó módon közelít a teljes magyar gazdasághoz, 
nemzetközi kitekintéssel együtt. Az utolsó gondolattól szeretnék visszalépni egy kérdés 
erejéig. Jól látható, és a beszámolóból egyértelműen lejött az egyik fontos láb, a digitális 
gazdaság, illetve az elektronikus kereskedelem az, amelyet a hivatal fokozott 
figyelemmel kísér. Jól látható, hogy az Európai Unió is jelentős erőfeszítéseket tesz meg 
azért, hogy versenysemlegességet és versenyegyenlőséget tudjon biztosítani a nemzeti 
szolgáltatók, illetve a nagy nemzetközi adatbankok, adatszolgáltatók, illetve a 
keresőrendszerek versenyelőnyét kompenzálandó.  

A hazai gyakorlat - és hallhattuk azt is, hogy munkacsoport jött létre, amely 
vizsgálja ezt a szektort - milyen technikai eszközökben, milyen technológiákban valósul 
meg? Hiszen említést tett arról is, hogy készül egy olyan stratégia, ami pontosan ezt a 
területet kívánja felügyelni. Ez egy nagyon lényeges terület, a jövőben erősödni fog a 
szerepe, és fontos, hogy a hazai tartalomszolgáltatók, illetve azok a nagy adatbankok 
esélyegyenlőséggel tudjanak indulni a nemzetközi és hazai versenyben is, akik ebben a 
nemes küzdelemben részt vesznek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mellár Tamás alelnök úr kért szót. Öné a szó. 
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DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az eddigiekben makroközgazdászként azt gondoltam, úgy érzékeltem, hogy 
Magyarországon elég nagy problémák vannak a versennyel és a piacgazdasági 
működéssel, tele van ez a mi gazdaságunk oligopol-, monopolpozíciókkal, rengeteg 
erőfölényes helyzet van ebben az országban, ebből következően komoly piactorzulások 
figyelhetők meg, és ez nyilvánvalóan egy alacsony hatékonyságú működésben csapódik 
le. 

Most áttekintve az önök anyagát, egy egészen más kép rajzolódik ki az én 
szemeim előtt, hogy tulajdonképpen itt a piaci működéssel és a versennyel semmilyen 
baj nincsen, ez majdnem teljes egészében megfelel annak, amit a tankönyvben 
tanultunk, tökéletes versenyként. Nagyjából egyébként ez köszön vissza a kiszabott 
bírságok kapcsán is, meg a vizsgált ügyek kapcsán is. Említette elnök úr, hogy 1,3 
milliárdnyi büntetést foganatosítottak, ebből 1,178 milliárd a fogyasztói döntések 
befolyásolására vonatkozott, és csak 81 millió a versenykorlátozásra, és 84 millió az 
összefonódásra. Ez gyakorlatilag 10 százaléka az összes ügynek. Vagyis tulajdonképpen 
akkor egészen jól állunk, ha ezt néznénk, mert igazából nincs is probléma, legfeljebb 
csak valami fogyasztóvédelmi feladatot kellene ellátni.  

Éppen ezért engem nagyon erőteljesen érdekelne, hogy miért hiányzik ebből az 
anyagból egy szektorális bontás, hogy mondjuk, az egyes szektorok piacain hogy néz ki 
a gazdasági szerkezet, tehát, hogy az ott működő vállalatoknak milyen szerepe és milyen 
súlya lenne, ezt valahogy nem találtam meg sehol. Különös tekintettel például arra, 
amiről mostanában elég sokat beszélünk, hogy hogy néz ki a médiapiac, tehát a 
médiapiacon vajon van-e vagy nincs-e monopol-, oligopol- pozíció, vajon az állami 
reklámmegrendelések elosztása piactorzító vagy nem. Én eddig azt gondoltam, hogy ez 
igen erőteljesen piactorzító, mert nagyon jól látható, hogy egyáltalán nem követi azt, 
hogy az egyes médiatermékeknek milyen a fogyasztói elfogadottsága, hanem ehhez 
képest egészen máshogy néz ki. 

Ugyancsak érdekes lenne vagy lett volna a tulajdonos szerinti bontás is, hogy 
hogy néz ki - bár említés volt róla -, hogy a kis- és nagyvállalatok vajon milyen módon 
érintettek a fúziókontroll, erőfölény vagy tisztességtelen piaci magatartás kérdésében, 
illetve abban a bontásban, hogy hazai és külföldi tulajdontöbbségű vállalkozások 
esetében, mert ez is azért lényeges információkat tudna ehhez az egészhez hozzáadni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szatmáry Kristóf képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Csak egy nagyon gyors kérdést, kicsit hazabeszélve az én szakterületemhez. 
Tudjuk jól, hogy az egyik leginkább vizsgált és érzékeny terület a kiskereskedelmi láncok 
tevékenysége a GVH munkájában. A korábbi években is nagyon sok munkája volt ezzel 
a Versenyhivatalnak. Azt gondolom, hogy egyébként a nagy nemzetközi láncok 
tevékenysége joggal ki is váltja sok esetben a GVH érdeklődését. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban milyen intézkedések voltak az elmúlt időszakban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Barcza Attila képviselő úr kért szót. 
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, 

hogy tudjuk, hogy a magyar gazdaság egy részét a kis- és középvállalkozások adják. Egy 
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kérdésem lenne, hogy a Gazdasági Versenyhivatal mit tesz a kkv-kért, milyen 
intézkedésekkel ösztönzi versenyjogi megfelelési törekvéseiket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további kérdés vagy hozzászólási igény? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor elnök urat megkérem, hogy az 
elhangzott kérdésekre adjon választ.  

Dr. Juhász Miklós válaszai 

DR. JUHÁSZ MIKLÓS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen. 
Elsőként a digitális gazdasággal kapcsolatban vetődött föl kérdés. Milyen 
technológiákkal találkozunk, milyen technológiák merülnek fel e téren. Azt kell 
mondanom, hogy itt egy kicsit a teljes nemzetközi mezőny keresi az útját, keresi azokat 
a megfelelő eszközöket, amelyek ebbe az irányba mutathatnak. Meglehetősen kreatív 
megoldások is születtek. A Bizottság például az adójogszabályi, adókeretek között kezelt 
adókedvezményeket az írországi nagyvállalatok tekintetében most állami támogatási 
keretbe vitte át. Ennek azért van jelentősége, mert az adótámogatás nemzeti hatáskörbe 
tartozik, ezzel szemben az állami támogatással kapcsolatos kérdések európai 
versenyjogi keretek között értékelendők. 

Tehát összességében úgy tűnik, hogy mindenki keresi a helyét ezen a téren. Mi 
úgy látjuk, hogy elsősorban a fogyasztóvédelem az a terület, ahol fel tudunk lépni. Az 
erőfölényes kérdéseket illetően azt gondoljuk, hogy elsősorban a Bizottságnak, illetve a 
nagy versenyhatóságoknak lehet szerepe. Nyilván nem azért, mert ezek elől el akarunk 
ugrani, hanem egész egyszerűen azért, mert úgy tűnik, hogy technikailag ők 
hatékonyabban tudnak fellépni ezekben az esetekben. Ami ráadásul még bonyolítja 
ezeket az ügyeket, az az, hogy rengeteg olyan adatvédelmi kérdés is fölvetődik, ahol 
megint kollízió vetődhet fel az adatvédelmi hatósággal. Itt többnyire arról van szó, hogy 
azok az adatok, amiket a fogyasztó a nagy cégek rendelkezésére bocsát, akár azzal a 
kísérő megjegyzéssel, hogy az ingyenes, amit ő ezért kap, az nem igaz, hogy ingyenes, 
mert az ő adataival kereskednek, foglalkoznak. Tehát igazából ezek rengeteg olyan 
vonatkozást fölvetnek, ami tekintetében az egész nemzetközi mezőny keresi a helyét. Mi 
úgy látjuk, hogy a fogyasztóvédelem területén nagyjából már irányban vagyunk. Az 
egyéb erőfölényes vonatkozásban pedig úgy néz ki, hogy a nemzetközi mezőnyt 
követjük, és figyeljük az eseményeket.  

A következő kérdés. Én nem gondolnám, hogy nem lenne baj, tehát az alelnök úr 
említette, hogy az anyagból az derül ki, hogy nincs baj. Azt gondolom, hogy azért van 
baj, nyilván ezért indítunk ügyeket. A kartellügyeink száma az elmúlt évben, amit 
indítottunk, illetve lezártunk, meghaladta az előző évi átlagot, és az idei számokat is 
valószínűleg meg fogja haladni. Kétségtelenül igaza van alelnök úrnak abban, hogy a 
bírság összege most eltér a korábbi évekétől, tehát jóval alacsonyabb. Ebben teljesen 
egyetértünk. De két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Mindig lesznek olyan kimagasló 
évek, amikor 10-11 milliárd forint összegű a bírság, és mindig lesznek olyanok, amikor 
jóval alacsonyabb lesz. Én ezért szerencsésebbnek tartom, ha 3-5 éves átlagban 
szemléljük, ha a bírságösszeget nézzük, a hasznosságot, mert önmagában ez nem tudja 
kifejezni egy hivatal eredményességét, de ha ilyen 3-5 éves átlagot számolunk, akkor 5-
6 milliárd közötti bírságösszeget tudok önöknek jelezni. 

A másik, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az az, hogy minden második 
évben elvégezzük a GVH társadalmi hasznosságának a mérését. Ez egy OECD által 
kidolgozott módszertan. A közgazdasági egyetem által is auditált módszertan, és ez azt 
értékeli, hogy a versenyhivatali eljárások eredményeként milyen jóléti haszon jelenik 
meg a társadalom oldalán. A legutolsó ilyen értékelésünk tavaly jelent meg, tehát a 
2014-16 közötti időszakra vonatkozik. Ez 136 milliárd forintot jelent. A jövő évi 
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beszámolóban megint lesz egy ilyen értékelés, amikor az ezt megelőző görgetett öt évet 
fogjuk értékelni. Tehát még egyszer mondom, ez egy közgazdasági módszertan, az 
OECD által kidolgozott, és élenjáró versenyhivatalok által alkalmazott. 

Azt gondolom, ez nem a bírságokat jelenti. Ez azt az elrettentő, visszaható hatást 
szimbolizálja, amely abból adódik, hogy a versenyhivatalok tevékenységének 
eredményeként az adott társaságok egy fúziót megvalósítanak-e, egyáltalán egy 
bizonyos jogsértő magatartásba belekezdenek-e vagy sem.  

Ha bármilyen olyan kérdés fölvetődik, hogy állami megrendelések a médiapiacot 
illetően - nekünk abban nincs igazán kompetenciánk, hogy ezt megvizsgáljuk. Nekünk 
akkor van kompetenciánk, ha valaki kartellezik, összebeszél, akkor van kompetenciánk, 
ha erőfölényben van, de igazából ilyen területen nekünk nem lenne, túllépnénk a 
hatáskörünkön, ha ezt vizsgálnánk, illetve ha erre vonatkozó jelzéssel vagy adattal bárki 
rendelkezik, ezt várjuk és természetesen megvizsgáljuk.  

Az is felvetődött, hogy hazai és külföldi vállalatok. Nem tehetünk különbséget. 
Tehát nem vizsgáljuk azt, hogy hazai vagy külföldi ilyen értelemben, hanem 
fúziókontroll tekintetében, de az eljárásaink során sem tudunk enyhébb büntetést 
kiszabni azért, mert valaki külföldi vagy hazai vállalkozás. Ilyen nincsen sehol a világon. 
Tehát igazából nekünk azonos mércével kell mérni a vállalkozásokat.  

A kiskerláncokat érintő kérdéssel kapcsolatban a mi szerepünk kétirányú lehet. 
egyrészt a fogyasztóvédelmi területen rengeteg ügyet indítottunk. Emlékeim szerint az 
év elején készítettünk is egy kimutatást, amiből az derül ki, hogy száz fölötti az az 
ügyszám, ami az elmúlt tíz évben a fogyasztóvédelmi ügyeket jelenti. Ez a készlethiányos 
gazdálkodást és az ehhez hasonló akciós - Black Friday, satöbbi - jelenségeket érinti. A 
másik oldal az egyenlőtlen helyzetben lévő beszállítók pozíciója, akik a nagy 
áruházláncokkal szemben kisebb alkupozícióval rendelkeznek, tehát egy aszimmetrikus 
helyzet áll fenn. A kérdés az, hogy ilyenkor mit tud tenni a GVH. Az a helyzet, hogy 
született egy 2012-es döntésünk, az úgynevezett Spar-ügy, ami jogerőre emelkedett, és 
ezt követően úgy gondoltuk, hogy akkor most már sínen van a dolog, kitapostunk egy 
utat, és akkor ennek mentén lehet további ügyeket, eljárást indítani. Ezt követően 
elindult egy eljárás az Auchannal szemben, amivel kapcsolatban most már egy jelentős 
bírságot, egymilliárdot meghaladó összegű bírságot szabott ki a hivatal, ámde a bírósági 
hercehurcák és az eljárások eredményeként a közelmúltban jutottunk el oda, hogy 
kimondta a Kúria, hogy a GVH megközelítése, ami szerint a beszállítókkal szembeni 
azon eljárás, hogy gyakorlatilag semmiért kérnek tőlük ilyen polcpénzt - az a 
legegyszerűbb talán, ha ezen a köznapi nevén említem ezt a dolgot -, nincs mögötte 
ellenszolgáltatás, ez jogsértő. Most jutottunk el négy vagy öt év után oda, hogy ez a Kúria 
által megerősítésre került, és a bírság összege az, amit még mindig újra kell számolni, 
de gyakorlatilag most már úgy tűnik, hogy ez az irány helyes.  

Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy az összes antitrösztügyünk, a kartell- és az 
ilyen nagyobb súlyú erőfölényes ügyek a Kúrián zárulnak le 4-5 év után. Tehát mi úgy 
gondoljuk, hogy ez újból meg fogja nyitni azt a lehetőséget, hogy ezekben a kérdésekben 
eljárjunk, hiszen a Fővárosi Törvényszék a korábbiakban éppen ara az álláspontra 
helyezkedett, hogy ilyen esetekben nekünk téves volt a megközelítésünk. Ezt írta felül a 
Kúriának ez a döntése, ami a közelmúltban született, és amiről szóltam.  

A kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos lehetőségeink több irányúak. Amiről 
talán a legegyszerűbb szólni vagy elsőként szólnék, az a figyelmeztetés. Ha egy kis- és 
középvállalkozás első ízben követ el jogsértést, nem különösen sérülékeny fogyasztóról 
van szó, akit érint ez a magatartás, nem érinti az uniós jogot, és nem közbeszerzési 
kartell, mondjuk, vagy közbeszerzést érintő jogsértésről van szó, akkor a hivatal 
figyelmeztetést tud alkalmazni, azaz a bírság kiszabását mellőzheti. Mi ezzel a 
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lehetőséggel, amelyet a közelmúltban, két évvel ezelőtt, pontosabban három évvel 
ezelőtt vezetett be emlékeim szerint a jogalkotó, egyre gyakrabban élünk. Az ügyek 
átfutási idejét tekintve öt és hat között van már azon ügyek száma, ahol ezzel a 
lehetőséggel éltünk. De ugyanígy lehetőség van arra, hogy bírság helyett 
kötelezettségvállalást fogadjunk el, és azt írjuk elő az ilyen vállalkozásoknak, hogy 
megfelelési programot dolgozzanak ki, azaz tereljük őket a versenyjogi ismeretek 
terítése, megismerése felé. Úgy gondolom, ez mindenképpen fontos és azért is örülök 
ennek a felvetésnek, mert ebből látszik, hogy a kis- és középvállalkozásokat érintő 
tudatosság egy jó döntés, és a jó döntés kommunikációjával ugyanúgy a versenykultúra 
körébe is tartozhat a versenytudatosság növelésébe, holott valójában egy eljárásról volt 
szó, tehát a jogalkalmazási tevékenységből eredt ez az ügy. Köszönöm szépen. Ennyi lett 
volna a válasz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, mind a szóbeli kiegészítést, mind a 

képviselőtársaim kérdéseire adott válaszokat. Nem marad más hátra a végén, mint a 
Gazdasági bizottság határozati javaslatának az elfogadása, amely képviselőtársaim előtt 
fekszik, és amelyben a bizottság az itt elhangzottak alapján is megállapítja azt, hogy a 
Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi beszámolója minden tekintetben megfelel a 
jogszabályban fogalmazott követelményeknek, és ahogy az itt a szóbeli kiegészítésnél, 
illetve a képviselői kérdések kapcsán adott válaszokból is kiderül, nagyon átfogó, alapos 
és mély elemzést kaphattak képviselőtársaim arról, hogy milyen munkát végzett a 2017-
es évben a hivatal. 

Amit én szeretnék erősíteni, elnök úr, és amiben tudom, hogy nincs könnyű 
dolguk, ez a vásárlói szokások változása. Tehát ahogy ön is említette, az internetes 
kereskedelem erősödése komoly kihívásokat állít a hivatal elé is és egyébként nyilván a 
fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével. Elsősorban valahogy a megelőzésre 
kellene a hangsúlyt helyezni, és én maximálisan egyetértek azzal, hogy a legfontosabb a 
tudatosság. Az, hogy ne csak a szolgáltatók, hanem a vásárlók vagy szolgáltatást igénybe 
vevők is tudják azt, hogy milyen jogaik vannak, milyen lehetőségeik vannak, és esetleg, 
ha nem tisztességes kereskedelem volt velük szemben, akkor hogyan tudnak panasszal 
élni. Azt gondolom, hogy a tanácsadói irodák működése és az a 4300 ügy, ami befutott, 
pont ezt jelzi, hogy ezen a téren ez egy nagyon jó irány, amit a hivatal elkezdett. A 
véleményvezérek kommunikációja - látom én is a saját gyerekeimen keresztül, hogy 
folyamatosan éri őket mindenféle impulzus, és ahogy nézem a fiatalok vásárlási 
szokásait, gyakorlatilag száz százalékban az internetes vásárlásra korlátozódnak.  

Ha úgy érzi elnök úr, hogy a hivatal munkája során olyan információk kerülnek 
elő, vagy olyan javaslatok fogalmazódnak meg, amelyek fogyasztóvédelmi oldalon 
tovább erősíthetik a fogyasztóvédelmet, akkor ez ügyben bármilyen javaslatot szívesen 
veszünk a bizottsággal is, és szívesen terjesztünk elő olyan törvényjavaslatot vagy 
törvénymódosítást, amely azt szolgálja, hogy minél határozottabban és minél 
eredményesebben lehessen képviselni a vásárlók érdekeit.  

Határozathozatal 

Köszönöm szépen önnek is és minden hivatali dolgozónak az áldozatos munkát, 
amit az előző évben is elvégeztek. Képviselőtársaimat pedig arra kérem, hogy aki az 
előttünk fekvő 5/2018-2022. számú bizottsági határozati javaslatot támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 4 
nem. A bizottság a határozatot elfogadta. Köszönöm szépen elnök úrnak, elnökhelyettes 
úrnak, hogy elfáradtak a bizottság ülésére. A napirendi pontot ezennel lezárom.  
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Az Északi Áramlat 2 gázvezeték ellenzéséről szóló H/1493. számú 
határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, melynek keretében az Északi Áramlat 2 
gázvezeték ellenzéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
tárgyalnunk. Ungár Péter képviselő úr az előterjesztő. Köszöntöm a bizottság ülésén, és 
megadom a szót.  

 
UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, 

hogy én nem akarom házelnök úr végtelen bölcsességét semmilyen szinten kétségbe 
vonni, de meglepő, hogy ennek a bizottságnak a részét képezi ez a javaslat. Ez a javaslat 
arról szól, hogy a kormány folyamatosan a kettős mércéről beszél akkor, amikor az 
Oroszországgal való kapcsolatról van szó. Azt mondják, hogy bezzeg, amikor más 
országok elnökei találkoznak Vlagyimir Putyinnal, akkor ezzel kapcsolatban nincsen 
kritika. Hát itt a kritika. Megjött a kritika. Tehát akkor most ez a kettős mérce, ennek 
végérvényesen vége van. Itt arról van szó, hogy a német és orosz kapcsolat miatt az 
Északi Áramlat 2 vezeték fog megépülni, ami Oroszországból Németországba fog gázt 
szállítani, és így Ukrajnát államcsődközeli helyzetbe hozza, illetve az Európai Parlament 
által elfogadott energiastratégiával ellentétes, ellentétes a régió érdekeivel. Korábban a 
Fidesszel szövetségben lévő PO által vezetett lengyel kormány külügyminisztere 
Molotov-Ribbentrop-vezetéknek hívta azért, mert ez arra szolgál, hogy a német és orosz 
gazdasági konszernek érdekeinek feláldozzák ezt a régiót, és örökre orosz 
energiafüggőségbe kössék. 

Tehát van ez a gázvezeték, ezt miniszterelnök úr a legelején még ellenezte, akkor, 
amikor a többi régiós országgal együtt megírt egy levelet az Európai Bizottságnak, hogy 
ne engedjék ezt a projektet, utána itt járt Vlagyimir Putyin, és már azt mondta, hogy 
részesülni kell ebből a projektből. Tehát azért akarom ezt a határozati javaslatot plenáris 
elé terjeszteni, hogy végre megtudjuk, mi a magyar kormány álláspontja ebben a 
kérdésben, kíván-e szabadságharcot folytatni itt, vagy éppen itt pont nem a 
szabadságharcos külpolitika, hanem a megalkuvó külpolitika felé megy, illetve az is 
nagyon fontos lenne ebben a kérdésben, hogy tudjuk, hogy ha ez megvalósul, akkor a 
magyarországi gázárat hogy lehet stabilizálni, úgy, hogy Magyarország nem tett 
lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország energiafüggetlen legyen, hanem a Paks 
II.-vel, illetve a többi projekttel, mint például a Török Áramlat vagy a Déli Áramlat, ezt 
csak növelné.  

Tehát arról szól ez a határozati javaslat, hogy valljon színt a magyar kormány, 
erre ez jó. Én azért azt gondolom, hogy mindannyiunknak közös nemzeti érdeke az, hogy 
Magyarország energiaellátásának a lehető legkevesebb része jöjjön Oroszországból, ez 
azzal ellentétes. Ráadásul itt még a kormány által annyira kedvelt európai uniós 
konfliktust is fel lehetne vállalni, mégis úgy látom, hogy ebben hiányzik. Tehát arra 
kérnék mindenkit, aki érzi magában a szabadságharcos vágyat, hogy akkor támogassa 
ezt a határozati javaslatot, és álljunk ki Magyarország mellett közösen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-

e kérdésük, észrevételük a javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Annyit azért 
kiegészítésként elmondanék, hogy a kormány ez év nyarán, 2018. július 23-i ülésén 
tárgyalt az Európai Unió vonatkozó irányelve és az Északi Áramlat 2 gázvezeték 
kérdésköréről, és úgy döntött, hogy nem változtat a semleges álláspontján. Egyébként 
meggyőződésem, hogy a diverzifikáció abszolút érdeke Magyarországnak, tehát az, hogy 
minél több csatornán keresztül tudjunk igénybe venni földgázt addig, amíg egyébként 
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képviselő úrral egyetértésben, el nem tudjuk érni azt, hogy hazánk minél kisebb 
importra szoruljon energiahordozók terén. Sőt nyilvánvalóan vizsgálni kell azokat a 
beruházásokat, amelyek az energiafüggőséget teljes egészében is ki tudják küszöbölni, 
de ez nyilván idő kérdése. Örülünk annak, ha az elektromosáram-felhasználás terén 
önellátóak tudunk lenni, ehhez nyilvánvalóan a Paks II. beruházásnak el kell készülnie 
Magyarországon, és az egyéb alternatív lehetőségeket, elsősorban a napenergiát minél 
nagyobb mennyiségben kellene kihasználnunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a része a 
kormány semleges álláspontjának a fenntartását segíti. Éppen ezért nem gondolom, 
hogy az ön által előterjesztett javaslatot tárgysorozatba kellene vennünk. Van-e további 
kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az Ungár képviselő úr által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem. A bizottság 
nem vette tárgysorozatba a javaslatot. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt 
a bizottság ülésére, és segítette munkánkat. A harmadik napirendi pontnak ezzel végére 
értünk.  

A béren kívüli juttatások megőrzése érdekében az egyes adótörvények 
és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény módosításáról szóló T/1481. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, amelynek keretében a béren kívüli 
juttatások megőrzése érdekében az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kellene döntenünk, 
amelyet Tóth Csaba alelnök úr és képviselőtársai nyújtottak be. Megadom a szót alelnök 
úrnak mint előterjesztőnek.  

 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. 2019. január 1-jétől a 

kedvezményes munkavállalói juttatások gyökeres módosítása mindenféle előkészítés és 
egyeztetés nélkül kerülne bevezetésre. A kormányzati intézkedésekkel a szakszervezetek 
sem értenek egyet, ezért a törvény elfogadása során többször, több fórumon 
megpróbálták a kormányzati akaratot megváltoztatni, de ezen törekvéseik eddig nem 
jártak sikerrel. 

Azoknak a munkavállalóknak, akik még élvezik a kafetériarendszer előnyeit, az 
új szabályok bevezetése nyomán jövő évtől jelentős mértékben csökkenni fog a 
jövedelme. Különösen érthetetlen, hogy a magyar családokat leginkább érintő, és a 
szeptemberi iskolakezdés időszakában jelentős segítséget nyújtó iskoláztatási 
kedvezményeket miért törlik el 2019-től. Megmagyarázhatatlan az egészségpénztári és 
önkéntes nyugdíjpénztári befizetések adómentességének eltörlése, azaz az 
öngondoskodás háttérbe szorítása is. Ennek érdekében nyújtottuk be ezt a 
törvényjavaslatot, amely lehetőséget teremt a hatályos béren kívüli juttatások 
rendszerének változatlan formában történő további működtetésére is. Kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy támogassa a javaslatunk tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e valakinek 
észrevétele vagy véleménye az előterjesztéshez. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
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nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Tóth Csaba és képviselőtársai 
által benyújtott indítvány tárgysorozatba kerüljön. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a törvényjavaslatot 
nem vette tárgysorozatba. Ezzel a negyedik napirendi pont végére értünk.  

A demokrácia helyreállítása és a fideszes oligarchák közpénzből való 
gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás 
védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló T/1497. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az ötödik napirendi pontra, amelynek keretében a demokrácia 
helyreállítása és a fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának felszámolása 
érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről van szó, amelyet Tóth 
Bertalan és képviselőtársai nyújtottak be, köztük Tóth Csaba alelnök úr. Ismét megadom 
a szót alelnök úrnak mint előterjesztőnek.  

 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. A javaslatunkat nem 

kívánom szóban kiegészíteni. Arra kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a bizottsági 
tagok részéről. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét támogatók szavazatát kérem! (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem vette tárgysorozatba a 
törvényjavaslatot. Ezzel az ötödik napirendi pontunk végére értünk.  

A demokrácia helyreállítása érdekében az Összefogás a Fűtött 
Otthonokért Alap létrehozásáról szóló T/1510. számú törvényjavaslat
  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hatodik napirendi pontra, amelynek keretében a demokrácia 
helyreállítása érdekében az összefogás a fűtött otthonokért alap létrehozásáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amelyet Tóth Bertalan 
képviselő úr és képviselőtársai nyújtottak be, köztük Tóth Csaba alelnök úr, akinek ismét 
megadom a szót előterjesztőként.  

 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az összefogás a fűtött 

otthonokért alap létrehozását már korábban is több alkalommal támogattuk, azonban 
különösen időszerű most, hogy 2017 telén, pontosabban a fűtési szezonban 180 ember 
halt meg kihűlésben Magyarországon, 55 ember közterületen, 125 pedig 
magánterületen, lakásban, fedett helyen, és nemsokára ismét tél lesz.  

Az összefogás a fűtött otthonokért alap elsősorban azoknak nyújtana támogatást, 
akik fával, szénnel, brikettel vagy mással fűtenek, így az áram, a gáz és a távhő árának 
csökkentése nem javít a helyzetükön, továbbá azokat segítené, akiknél korábban 
kikapcsolták a vezetékes energiaszolgáltatást. Az összefogás a fűtött otthonokért alap 
létrehozásával és megfelelő működtetésével jelentősen csökkenthető a kihűlés által 
okozott halálesetek száma, és elérhető, hogy egyetlen családnak se kelljen 
végigfagyoskodnia a telet. Ezért kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy támogassák 
indítványunk tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel, kérdés a törvényjavaslattal 
kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. (Dr. Mellár Tamás: Hadd fagyjanak meg!) 
Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem. A bizottság nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot. Ezzel a hatodik napirendi pontot lezárjuk.  

A 18. életévüket betöltött fiatalok részére ingyenes nyári közlekedési 
bérlet bevezetéséről szóló H/1480. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hetedik napirendi pontunkra, amelynek keretében a 18. életévüket 
betöltött fiatalok részére ingyenes nyári közlekedési bérlet bevezetéséről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amely Tóth Bertalan és 
képviselőtársai indítványa. Megadom a szót Tóth Csaba képviselő úrnak, aki előterjesztő 
is.  

 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ebben az évben az 

Európai Bizottság bevezette az Interrail programot, aminek keretében ingyenesen 
lehetett pályázni 15 ezer bérletre, amire körülbelül százezer pályázati igény érkezett. 
Magyarországról 300 fiatalnak volt lehetősége ezen a pályázaton sikeresen részt venni, 
a több mint tízszeres túljelentkező között.  

Mi azt szeretnénk, hogy az EU Interrail programja mintájára hazánkban is 
vezessük be, hogy azok a fiatalok, akik adott évben betöltik a 18. életévüket, ingyenes 
béreltet kapjanak, korlátlan számban utazhatnának a MÁV, a GYSEV vagy a Volán-
társaságok járatain. Hangsúlyozom, hogy minden évben csak az adott évben 18. 
életévüket betöltött fiatalokra vonatkozna ez. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak 
közös érdeke, hogy a fiataloknak minél több lehetőséget teremtsünk, és minél több 
kedvezményt biztosítsunk számukra, hogy ezekben a nyári hónapokban, akik egyébként 
nehéz helyzetben élnek, legyen lehetőségük megismerni az országot, látogatni a 
rokonaikat, barátaikat. Ezért kérem a bizottság tagjait, hogy határozati javaslatunkat 
tárgysorozatba venni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Nekem az a kérdésem, 

hogy ez most mindenkinek járna, vagy pedig lehetne rá pályázni. Tehát automatikusan 
mindenkinek, mondjuk, egy gazdag család gyerekének is járna ez az ingyenesség, vagy 
pályázat útján lenne?  

 
ELNÖK: A kérdésfelvetést kiegészíteném magam is, mert ha biztosítjuk ezt a 

jogot a magyar 18. életévüket betöltött fiatalok számára, akkor ugyanezt valamennyi 
uniós polgár számára is biztosítanunk kell. Ezzel kalkulálnak-e az előterjesztők? Van-e 
további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom a szót Tóth 
Csaba alelnök úrnak válaszadásra.  

 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság is 

korlátozott számban bocsátotta ki, 15 ezer bérlet szólt erre az évre. A pontos számra nem 
emlékszem, hogy hány millió euró értékben. Ezt meg fogják emelni jelentősen. 
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Természetesen akkor van értelme, ha ez is valamilyen pályázati formában kerülne itthon 
is megvalósításra, és még egyszer hangsúlyozom, csak a 18. évet betöltött fiataloknak, 
akik abban az évben betöltötték, és ez hazai ingyenes utazásra adna lehetőséget 
természetesen. Az Interrail EU-s utazásokat biztosít a fiataloknak. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem ezek után, hogy a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem? (Szavazás.) 10 nem. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. Ezzel a hetedik napirendi 
pontunk végére értünk.  

Az ülés berekesztése 

Nyolcadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy képviselőtársaimnak van-
e bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor tájékoztatnám 
képviselőtársaimat, hogy várhatóan november 6-án tartjuk a következő bizottsági 
ülésünket. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 01 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 
 


