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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést kérek az esetleges kellemetlenségekért, 
amiért nem a saját üléstermünkben tudunk ülésezni, de a zártláncú közvetítés sajnos 
csak ebből a teremből megoldható. Miután a kontaktok számát a lehető legkevesebbre 
kell ebben az időszakban vennünk, viszont a sajtót nem szerettem volna kizárni az 
eseményekből, ezért kellett ebbe az ülésterembe időszakosan átköltöznünk. Így a 
média munkatársai a zártláncú közvetítőrendszeren keresztül tudják követni a mai 
bizottsági ülést. A képviselőtársaim ugyanúgy tudják használni a berendezéseket, 
mint a főrendiházi ülésteremben, tehát a helyükről a nyomógomb megnyomásával 
tudnak szót kérni. Itt nem működik szavazatszámláló rendszer, tehát majd kézi 
szavazást szeretnék kérni önöktől. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, véleménye. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a 
mai ülés napirendjét elfogadja. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással 
fogadta el a mai ülés napirendjét. 

A Gazdasági Versenyhivatal elnökjelöltjének meghallgatása 

A mai ülésünk 1. napirendi pontja a Gazdasági Versenyhivatal elnökjelöltje, 
Rigó Csaba úr meghallgatása, aki a bizottságunk előtt nem ismeretlen, hiszen évről 
évre a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzések Tanácsának elnökeként beszámolt 
az ottani munkájáról, így képviselőtársaim előtt sem ismeretlen elnökjelölt úr. A 
meghallgatás folyamata ugyanúgy működik, mint a korábbi időkben, tehát Rigó 
Csaba elnökjelölt úrnak - akit Orbán Viktor miniszterelnök úr a Gazdasági 
Versenyhivatal élére jelölt - megadom a szót, utána pedig képviselőtársaimnak lesz 
lehetőségük arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményeket mondjanak. 
Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ez egy szakmai alkalmasságra 
vonatkozó meghallgatás, tehát ilyen tárgyú kérdéseket tegyenek majd fel. Rigó Csaba 
elnök úr, elnökjelölt úr, öné a szó. 

Rigó Csaba Balázs hozzászólása 

RIGÓ CSABA BALÁZS, a Gazdasági Versenyhivatal elnökjelöltje: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megköszönve miniszterelnök úr jelölését 
és házelnök úr felkérését, kérem, engedjék meg, hogy röviden ismertessen önökkel 
elnökjelölti elképzeléseimet a Gazdasági Versenyhivatal tekintetében és ismertessem 
a Gazdasági Versenyhivatal 2020. évi legfontosabb teendőit, különös tekintettel a 
kialakult egészségügyi vészhelyzetre is. Még nem voltam ilyen helyzetben, hogy 
egészségügyi vészhelyzetben kellett átvennem egy hivatalt és átadni egy másikat, de 
egyikünk sem volt ilyen helyzetben. 

Amint azt bizonyára a beszámolókból önök is tudják, a Gazdasági 
Versenyhivatal tevékenysége alapvetően három pilléren nyugszik, ez a 
versenyfelügyeleti feladatok, a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése. Én az 
idei kiemelt célok tükrében szeretném ezt a három területet röviden ismertetni, aztán 
természetesen bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. A 2019-es beszámolóval majd 
természetesen jövünk, ha méltónak találnak arra a szolgálatra, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatalt vigyem tovább. A ’19-es beszámoló adatait ezért nem ismertetném, 
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viszont nagyon fontos, hogy a ’19-ben megkezdett, és úgy gondolom, a fogyasztói 
társadalmi jólét növelésében tett intézkedéseket, illetve tevékenységet folytassa a 
Gazdasági Versenyhivatal. Itt mindenképpen szeretném hangsúlyozni a hivatal 
digitális gazdasággal kapcsolatos fellépését, hiszen a fogyasztók a virtuális térben 
jóval kiszolgáltatottabbak a hagyományos piacokhoz képest. Egész pontosan ezekben 
a felügyeleti eljárásokban a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálja, hogy a 
kereskedelmi kommunikáció a vállalkozások részéről a fogyasztók felé tiszta, világos, 
transzparens-e, a fogyasztók megértik-e azt az üzleti modellt, amelyben kínálják a 
szolgáltatásaikat a gazdasági társaságok. Ilyen szempontból az idei évben is 
sarkalatos lesz a digitális összehasonlító eszközök vizsgálata. Ha példát kellene 
mondani, ilyenek az áru-összehasonlító, szolgáltatás-összehasonlító alkalmazások, 
vagy akár a szálláshelykeresés, a repülőjegy-foglalás, bár most ez nem divat. (Dr. 
Seszták Miklós megérkezik a bizottsági ülésre.) 

Éppen ezért mi folyamatosan fogjuk monitorozni ezt a területet, összhangban a 
középtávú digitális fogyasztóvédelmi stratégiával, amit elfogadott a Gazdasági 
Versenyhivatal korábban, hiszen a stratégiai célokat négyéves középtávú célokra 
bontja le, de van még egy külön digitális fogyasztóvédelmi stratégia is, ami szerintem 
egy jó dolog. Elolvastam, mindenkinek jó szívvel javaslom. A tavalyi esztendőben 
számos olyan nagyvállalat került górcső alá, amely digitális gazdasággal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújt. Influenszerügyek, airbnb-s ügyek, közösségioldal-ügyek 
kerültek terítékre és általunk is ismert neves multinacionális cégeknek az úgynevezett 
viselkedése. Ezek az eljárások nem minden esetben jártak jogszerűtlenség 
kimondásával és bírsággal, mert némely vállalkozás vállalta, hogy a fogyasztó 
kompenzációját kompenzációs kötelezettségvállalással oldja meg. A tavalyi 
esztendőben mintegy 600 millió forintot vállaltak összértékben ezek a vállalkozások, 
ami jó dolog, hiszen ez a megelőzés irányába hat, nem mindig az utólagos 
szankcionálás irányát kell szem előtt tartani. 

Hangsúlyos lesz a kartellek elleni küzdelem, különösen a közbeszerzési 
kartellekre vonatkozóan. Hogy úgy mondjam, a piac nem jár jól velem, hiszen a 
közbeszerzésekben elköltött közpénzeket átláttam elég jól eddig is. A Közbeszerzési 
Hatóság és a Versenyhivatal között szoros szakmai kapcsolat volt. Azt tudom 
mondani, hogy amióta bejött a közbeszerzések útján megkötött szerződések 
teljesítésének az ellenőrzése 2015. november 1-jétől, 2016-2019 között tíz olyan 
jelentős ügyben éltünk jelzéssel a Gazdasági Versenyhivatal felé, ahol versenyjogi 
jogsértést is tapasztaltunk, vagy kartellre utaló jelet. Természetesen a Gazdasági 
Versenyhivatalnak mindig is lehetősége van a kötelezettségek mellett - meg joga is - 
azt vizsgálni, hogy a jogszerűtlenségen túl az okozott kár vagy a káros hatás mekkora 
mértékű, és megmozgatja-e a bürokráciát, nem nagyobb-e a költsége annak, hogy 
viszonylag kis kárra lő, aztán vagy lesz eredménye, vagy nem, vagy szíve joga 
eldönteni, hogy a nagyobb horderejű ügyeket tárja fel. Ilyen értelemben a kartellek 
elleni küzdelemben a kartellchat, az engedékenységi politika és a bizonyos 
informátori díjak, mint jogintézmények, bevált jogintézmények, én úgy látom, de ettől 
függetlenül azt tudom ígérni önöknek, hogy a GVH és a Közbeszerzési Hatóság 
szakmai kapcsolatát tovább fogom fokozni. 

Az antitrösztügyekben mindenképp prioritást élvez az idei esztendőben a 
vertikális korlátozások ellenőrzése. Ezek jellemzően a viszonteladási ármegkötésekre 
és a területi korlátozásokra fókuszálnak majd. Az infokommunikációs piacok mellett 
pedig a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésekre, azaz a kiszorító jellegű 
visszaélésekre is fogunk koncentrálni. 

A fúziókkal kapcsolatos engedélyezési eljárásoknál azt az eredményt szeretném 
mindenképpen megtartani, és ha lehet, tovább fokozni, amit a Versenyhivatal elért, a 
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fúziós ügyek kétharmadában mintegy egy héten belül tudott döntést hozni. Azt kell 
látni, hogy ha gyorsan dönt a Versenyhivatal ilyen ügyekben, akkor a kockázata 
csökken annak, hogy esetlegesen egy rossz fúzióval vagy részben rossz fúzióval károk 
keletkezzenek. Ilyen szempontból a ’17-ben bevezetett bejelentéses rezsimre való 
áttérés kedvező volt mindenki számára, mind a vállalkozások, mind a Versenyhivatal 
számára. (Varju László távozik a bizottsági ülésről.) 

A modern, ügyfélbarát megoldásokat fejlesztjük tovább az idei esztendőben. A 
virtuális adatszoba-szolgáltatás mellett gondolkodom további digitális 
fejlesztésekben. Azt gondolom, annál az állami szervnél, amely nem erre az útra lépett 
korábban, most aztán végképp eljött az ideje, ha mással nem, a home office 
megszervezésével. Erre egyébként a Tpvt. 55. §-a felhatalmaz bennünket. Azt 
tervezem, hogy az állománygyűlés helyett is virtuális állománygyűlést fogok tartani, 
mert az első a személy- és a vagyonvédelem. 

A versenykultúra fejlesztésében az idei évben elő kell készítenünk a jövő 
esztendei Nemzetközi Versenyhálózat - International Competition Network - éves 
konferenciáját. Nagy dolog, hogy elhozta Magyarország. A kormányzat biztosította 
erre a forrást a 2019. évi 1277. számú kormányhatározatban. A versenypártolás 
tekintetében mozgalmas volt a tavalyi esztendő. Inkább a Versenyhivatal 
szabályozásával, működésével kapcsolatos kérdésekben adtunk véleményt. Azt tudom 
ígérni önöknek, hogy 2020-ban is számíthatnak a Gazdasági Versenyhivatalra a 
jogalkalmazást előkészítők és a törvényalkotók, a törvényhozás. 

A 2019. évi eredményekről részletesen nem szólok, majd jövök a beszámolóval. 
Összesen 97 nagy ügyet zártunk le. Ennek a nagy része, 61 százaléka összefonódás-
vizsgálat volt. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra irányult 22 ügy –
 23 százalék -, erőfölénnyel való visszaélésben 3 ügy, és versenykorlátozó 
megállapodásra vonatkozóan 13 ügy volt. Igazából az összesen kiszabott bírság 2019-
ben megközelíti a 8,3 milliárd forintot, amely a központi költségvetést gyarapítja. 

A kialakult helyzetre tekintettel külön szólok pár szót, hogy a bírságkönnyítés 
ügyében van-e jogszabályi lehetősége a Versenyhivatalnak. Kilenc antitrösztügyben 
3,4 milliárd forintot és 16 fogyasztóvédelmi ügyben több mint 4,8 milliárd forintot 
szabott ki a Versenyhivatal. Elkészült egy piacelemzés, március 12-én jelentette meg a 
Versenyhivatal az idei esztendőben - a Tpvt. 43/C. §-a lehetőséget ad erre -, ez pedig a 
már általam is említett digitális összehasonlító eszközök piacelemzése. Mindenkinek 
jó szívvel javaslom. Érdemes elolvasni, már csak azért is, mert sokan felhasználói is 
vagyunk ezeknek a szoftvereknek. Nagyon tanulságos. A kommunikációt a 
végtelenségig lehetne fokozni, illetve azt, hogy az üzleti modellt hogyan tudja az adott 
fogyasztó világosan és tisztán látni. E területen nagyon könnyű a fogyasztókat 
átvágni. 

Még ehhez szeretném mondani, hogy ágazati vizsgálatokat is végezhet a GVH. 
Egy ilyet zártunk le tavaly júliusban, ez pedig a bankkártya-elfogadás piacán történt 
ágazati vizsgálat. A GVH itt arra volt kíváncsi, hogy a kisebb kereskedelmi egységek 
drágábban kapják-e a bankkártya-elfogadás szolgáltatását. Az a véleményem, hogy 
ezt máris lehet frissíteni, hiszen az idei tavasz egyik nagy bejelentése volt az azonnali 
fizetési lehetőségek elindítása. Tehát most már nemcsak a bankkártyákat, hanem ezt 
a piacot is érdemes feltárni és megvizsgálni. 

Egy pár szót szólnék az egészségügyi vészhelyzetben elrendelt intézkedésekről. 
Azt kell hogy mondjam, hogy indult versenyfelügyeleti eljárás a vírusokkal és 
baktériumokkal szemben védelmet kínáló termékek reklámját reklámozó cégek ellen, 
illetve néhány cég ellen. Ebben a helyzetben is vannak, akik különösen a termék 
elnevezésekor és a valótlan fogyasztói vélemények megosztásakor nem tüntetik fel a 
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gyártót, valótlan információkkal tévesztik meg a piacot. Ilyenkor - egyébként az 
Európai Bizottság biztatására is - a tagállami versenyhivataloknak le kell csapniuk. 

Megjelentettünk a Versenyhivatal honlapján a COVID-19 tekintetében egy 
olyan közleményt, amely a fogyasztóknak és a hirdetőknek is szól, hogy ebben a 
helyzetben mire érdemes odafigyelni, hogyan és mit szabad hirdetni, az Európai 
Bizottság pedig március 21-én kezdeményezett a tagállamok, a versenyhivatalok 
részére egy olyan közös kommunikációt, amelynek saját véleményem szerint egy nagy 
hozadéka van, méghozzá az a megállapítás, hogy az ellátási hiány vagy a szűkös 
termékek tisztességes elosztásának biztosítása érdekében a jelenlegi helyzetben nem 
lenne problematikus versenyjogi szempontból, ha a kiskereskedők összehangolnák a 
szállításaikat, a keresztirányú szállításokat, különösen azon állampolgárok számára, 
akik házi karanténba szorulnak. Ezzel én magam is egyetértek. Egyébként az összes 
többi részben úgy gondolom, nincs olyan nagy újdonság és megállapítás. Tehát ehhez 
bátran lehetett csatlakozni. 

A vállalkozásokat érintően a kormányzat hozott számos intézkedést a 
munkahelyek megtartása érdekében. E tekintetben azt tudom mondani nagyon 
röviden, hogy a kiszabott bírságok esetében elengedés nem lehetséges, jogilag kizárt, 
átütemezés lehetséges, jöttek is már ilyen kérelmek. A kiszabandó bírságok esetében 
az arányosság figyelembevételével és a felügyelet alá vont cégek magatartása 
figyelembevételével lehetséges bírságmérséklés. 

Én bátorkodtam jelöltként felmérni a sürgős teendőket, hiszen említettem, 
hogy ez egy különleges helyzet, hogy egy hivatalt komplett módon át kell adni 
egészségügyi vészhelyzetben, és egy másikat át kell vennem. Én valamennyi olyan 
teendőt összeírtam és felvázoltam, amely a rövid távú biztonságos működéshez 
szükséges. Ezek legfontosabbika a közszolgák és szeretteinek a védelme, a folyamatos 
ügymenet biztosítása. Most május 1-jével lép életbe a Küt. törvény. Ezt is meg kell 
oldani, illetve szakmai ügyekben mindenképpen a bírságkintlévőségek könnyítését 
jelöltem meg az egyik legfontosabb feladatként a munkahelyek megőrzése érdekében, 
és még nagyon sok mindent. Én azt tudom önöknek ígérni, hogy ha méltónak találnak 
erre a közszolgálatra, akkor dinamizálni fogom a GVH-t, megtartjuk az eddigi 
eredményeket, és motiváltan csapatot fogok ott is építeni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. Várom szeretettel a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen elnökjelölt úr szóbeli kiegészítését. 

Képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, 
vagy véleményt mondjanak. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, úgy tűnik, hogy 
mindenki számára kielégítő volt… (Jelzésre:) Bocsánat, elvileg a gépnek kéne kiírnia. 
Mellár Tamás alelnök úr kért szót. Természetesen öné a szó, alelnök úr. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Elnézést, hogy hozzászólok, és ezzel hosszabbítom az ülést, de muszáj 
néhány szót mondani. A beszámolóból nekem az derült ki, ha nem tudnám, hogy 
milyen összejövetelen vagyok, hogy a Fogyasztóvédelmi Tanács valamilyen vezető 
pozíciójáról van szó, hiszen ebben a beszámolóban túltengett egyébként a 
fogyasztóvédelem és a digitális összehasonlító vizsgálatok kérdése. A jelentőségéhez 
képest jóval… 

 
ELNÖK: Alelnök úr, a mikrofont legyen szíves használni, mert akkor jobban 

tudjuk rögzíteni a jegyzőkönyvben. Elvileg a kis asztalban van egy mikrofon. 
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DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Még jobban elnézést 
kérek, nemcsak azért, hogy hozzászólok, hanem azért is, amiért nem tudtam az új 
regulát. 

 
ELNÖK: Teljesen természetes! Köszönjük. 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd): a bizottság alelnöke: Kezdjem még 

egyszer? 
 
ELNÖK: Nem, hallottuk. 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Jó, rendben van! 

Tehát ehhez képest egyébként, a súlyához mérten, azt gondolom, igen kevés szó esett 
arról, amiről egyébként a Gazdasági Versenyhivatalnak szólnia kellene, tehát a piaci 
szerkezet vizsgálatáról és a monopol-, oligopolhelyzetek kezeléséről. Azt gondolom, ez 
sokkal, de sokkal nagyobb hangsúlyt kellene hogy kapjon, és az elmúlt években sem 
kapta meg ezt. Annak idején a beszámolóknál ezt én már szóvá tettem, de úgy tűnik, 
hogy a mostani vezetőváltás esetén is a régi gyakorlat fog folytatódni. Igen izgalmas 
lenne az a kérdés, hogy vajon hogy is néz ki a piacszerkezet, mondjuk, a médiapiac 
vagy a reklámpiac esetén, vagy akár az agrárszektor vonatkozásában. Az elmúlt 
években azt lehetett látni, hogy a szemünk láttára egy igen monopolizált gazdasági 
rendszer alakult ki, hogy ne használjak politikai szavakat, mert akkor az elnök úr meg 
fog rám haragudni, tehát egy oligarchikus rendszer alakult ki. Közgazdászul 
fogalmazva, olyan piacok alakultak ki, ahol komoly, erőteljes erőfölények vannak, 
ahol két-három, vagy akár egy szereplő birtokolja a piac nagy részét, 50 százalékát, 
vagy talán még ennél nagyobb részt is, és ezeket a monopolpozíciókat használják, 
ezekkel a monopolpozíciókkal nyilvánvalóan visszaélnek. 

Ön említette, hogy 2019-ben 8,3 milliárd forint bírságot vetettek ki, de nem 
tudjuk értelmezni, hogy ez most sok vagy kevés. Azt kellene megnézni, hogy ez 
mekkora összegű vizsgálatból jött, és egyébként a gazdasági összforgalomnak ez 
mekkora részét képezi. Én gyanítom, hogy igen-igen elenyésző, alacsony részét. Tehát 
nagyon úgy látszik, hogy ez csak egy ilyen kis szépségflastrom akar lenni. Tehát én 
arra szeretném önt biztatni, hogyha lehetne, hogy bátran szakítson az elmúlt évek 
hagyományaival, és a Gazdasági Versenyhivatal kezdje el azt a munkát, amit 
valójában kellene tennie, hogy a piaci verseny sokkal erőteljesebb legyen, és ne 
lehessenek monopol-, oligopolpozíciók. Jól tudom egyébként, hogy ez nehéz dolog, 
hiszen a kormányzat nagyon sok esetben kivesz a vizsgálat alól bizonyos területeket, 
mondván, hogy azok nemzetgazdasági vagy védelmi szempontból igen fontosak, de 
szerintem ne adja fel, próbálkozzon, hátha előbb-utóbb ez sikerülni fog, mert ez igen 
erőteljesen piactorzító, és a piaci működés hatékonyságát és az erőforrás-allokáció 
hatékonyságát is gyengíti a jelenlegi gyakorlat. Ez nagyon jól látható, hogy a 
gazdasági teljesítményünk, ahhoz képest, hogy mennyi ráfordítás valósult meg az 
elmúlt időszakban, eléggé kevés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Arra kérem képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel jelezzék 

hozzászólási szándékukat, elnézést, mert a monitoron nem látható. (Jelzésre:) 
Szakács László képviselő úr kért szót. Öné a szó. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Valószínűleg azért 

nem, mert úgy vagyunk ide regisztrálva, hogy „Gazdasági bizottság 1101”, tehát ez 
lehet az oka, hogy nem név szerint jelenik meg a nevünk. Mellár alelnök úrhoz, 
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professzor úrhoz csatlakozva szólok én is. Nagyon szépen köszönöm a jelölt úrnak a 
bemutatkozást, ahogy a program bemutatását is. Az elmúlt évek gyakorlata alapján, 
mióta a Gazdasági bizottságban évről évre meghallgatjuk a Gazdasági Versenyhivatal 
vezetőjének is a beszámolóját, általában nem azzal szokott bajunk lenni, ami le van 
írva, amit előterjesztenek, hanem az, ami abból kimarad, ezért én arra kérném jelölt 
urat, hogy ne maradjanak ki. 

Mellár képviselőtársam, professzor úr is felhívta a figyelmét, én is hadd hívjam 
fel a figyelmét a piaci szektorok vizsgálatára, különösen az energiaszektor 
vizsgálatára, amivel kapcsolatban rengeteg kérdés érkezett az ön elődjéhez az elmúlt 
időszakokban: a MET összefonódásairól, az azokban való eljárásokról, vagy éppen a 
nem eljárásokról. Arra kérem - ugyanúgy a képviselőtársamhoz hasonlóan - jelölt 
urat, hogy szakítson ezzel a gyakorlattal, és ne mindig a kis ütés, kis kár felé, hanem 
akár a nagy kár és a nagy halak után is menjen tovább. Azt gondolom, ez azért is 
fontos, és ez a befejező gondolatom, nem akarok hosszan szólni, mert 
Magyarországon a hivatalokba, legfőképpen az ellenőrző hivatalokba vetett bizalom 
ebben a pillanatban elég alacsony. Ezt közbizalomnak hívják. Ez kellene egyébként, 
hogy körbevegye úgy az ügyészséget, mint akár a Gazdasági Versenyhivatalt. Ez a 
fajta közbizalom az elmúlt tíz évben megkopott. Ezen nyilvánvalóan egyféleképpen 
lehet változtatni, ha ezeket az ügyeket nem az ellenzék tárja fel, hanem adott esetben 
a hivatalnak is van erről egy álláspontja, amelyről el tudunk vitatkozni. Nagyon 
szépen köszönöm a szót és a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További felszólalási igény van-e 

képviselőtársaim részéről? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, mielőtt megadnám 
elnökjelölt úrnak a szót, néhány mondatot én is fűznék a meghallgatáshoz. Ahogy a 
bevezetőben is említettem, Rigó Csaba úr a Közbeszerzési Hatóság elnökeként évről 
évre a beszámolójában láthatóan arra törekedett, hogy minél transzparensebb, minél 
átláthatóbb legyen a hatóság működése. Olyan könnyítéseket vezetett be, amelyek egy 
egyszerű applikáción keresztül gyakorlatilag minden vállalkozás számára - és 
egyébként minden magánszemély számára is - naponta elérhetők voltak, láthatóak 
voltak az adott kiírások, illetve számos olyan információhoz lehetett hozzáférni, amely 
könnyítette a vállalkozások, önkormányzatok munkáját. Úgyhogy én nagyon számítok 
arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal élén is ezt az innovatív készségét és képességét 
folytatni fogja, illetve az a hivatalt érintő vezetési stílus, ahogy a dolgozók, a hivatali 
alkalmazottak megtettek mindent annak érdekében, hogy előzetesen tájékoztassák a 
szereplőket annak érdekében, hogy minél kevesebb hibát vétsenek a magyar 
vállalkozások, és minél kevesebb bírságot kelljen ezáltal kiszabni rájuk, én azt 
gondolom, ez a Gazdasági Versenyhivatal vezetőjeként is egy fontos terület lehet. 
Úgyhogy én a magam nevében sok sikert kívánok a működéséhez! Megadom a szót 
elnökjelölt úrnak arra, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. 

Válaszok 

RIGÓ CSABA BALÁZS, a Gazdasági Versenyhivatal elnökjelöltje: Köszönöm a 
kérdéseket. Sorrendben haladnék, ha megengedik. Professzor úrnak mondom, hogy 
lehet, hogy rosszul választottam meg most az arányokat, a GVH nyilván nem 
fogyasztóvédelmi árhatóság, de miután számos ügyben - akár kérelemre induló, akár 
egyéb módon induló ügyben - el kell járni a fogyasztók érdekében, ezért aztán ez az 
egyik fontos, kiemelt terület. Amellett, hogy természetesen a fogyasztóvédelmi 
tevékenység keretében fellépünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 
szemben, ahogy említettem is, nem volt mód arra, hogy a tavalyi esztendő 
eredményeit itt taglaljam, és az idei nyilván nem olyan lesz, de azt szeretném 
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elmondani, hogy a versenykorlátozó megállapodások esetében született 13 végzés a 
Versenytanács részéről. Én nem a Versenytanács élére megyek, nem annak vagyok a 
jelöltje, hanem a Gazdasági Versenyhivatal elnökjelöltje. Nyilván majd a ’19-es 
beszámoló kapcsán hozom magammal a Versenytanács elnökét, aki el fogja mondani, 
hogy egyrészt ők előre dolgoztak, hiszen korábban indított ügyek is vannak, 
jellemzően itt vannak olyan ügyek, amelyek 400 napot is eltöltenek a Gazdasági 
Versenyhivatalban. Én ezt szeretném gyorsítani. Vannak áthúzódó ügyek, ezért 
történhetett meg az, hogy hat versenykorlátozó megállapodás indult a tavalyi 
esztendőben, de 13 fejeződött be. 

Ahogy említettem, ezekben az antitrösztügyekben közel 3,4 milliárd forint, az 
összes bírság 41 százaléka született. Tehát azt mondani, hogy nem volt hangsúlyos az 
antitrösztügy, a kartellekkel vagy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések ügye, az 
nem teljesen fedi a valóságot. Én azt tudom mondani, hogy hangsúlyos volt, a tavalyi 
évet jól jellemezte, az idei évet meg azért jellemzi, mert ezeket az ügyeket folytatni 
kell, egy csomó megkezdett ügyet, amelyek korábban indultak. Most is jönnek 
folyamatosan bejelentések, és minden bejelentés ki lesz vizsgálva, ahogy ezt a 
Közbeszerzési Hatóságnál is ígértem. Ha panaszként jön, ha közérdekű 
bejelentésként jön, akkor is el fogunk járni. Tehát versenykorlátozó megállapodás 13 
esetben, az erőfölénnyel való visszaélés esetén három ügyben született döntés. 

Úgy gondolom, hogy itt a fő feladat - erre sem volt idő, de most megemlítem - 
az ügyhátralékok csökkentése. Szeretném bevinni tartósan 10 százalék alá, vagy ha 
lehet, meg is szüntetni. Ehhez persze a Versenytanács-tagok létszámát kell növelni. A 
törvény különös, mert azt mondja, hogy ha valaki egyszer Versenytanács-tag, és 
kétszer lehet jelölni, és lejár mind a két ciklusa, akkor vissza kell foglalkoztatni a 
Gazdasági Versenyhivatalnál. Ez nem jó szabály álláspontom szerint, mert növeli a 
vezetői intenzitást. Tehát nem tehetem az utcára, hanem ki kell neki majd találni 
valamit, hogy egy jó bérrel tovább foglalkoztassam, mert különben el fog menni. 
Tehát ebben kérem majd az önök segítségét. Én szeretném ezt megváltoztatni. Ha a 
Versenytanácsba bekerül egy vezető közgazdász, egy olyan közgazdász, aki szívesen 
dolgozik, és marad is ott, akkor ne csak kétszer lehessen újra jelölni, hanem az 
állandóságot, a tartósságot biztosítsuk így. Legalább 7-8 fő az a létszám, amivel 
álláspontom szerint el lehet érni ezt az ügyhátralék-csökkentést. Halmoztak fel 
ügyhátralékokat, ezt jól látom a statisztikákból. Azért fogok dolgozni, hogy ez ne így 
legyen. Ehhez persze kell a jogalkotás. Ebben kérem majd a segítségüket, és akkor 
természetesen megfelelő súllyal fog szerepelni mind a kartell, mind az erőfölénnyel 
való visszaélés. 

Kevés szó esett a piaci szektorokról, a szerkezetek vizsgálatáról. Én vettem 
egyébként ezt az intelmet. Médiapiac, reklámpiac, agrárpiac. A médiapiacot vizsgálta 
a hatóság. Hadd ne nyilatkozzak most olyan ügyben, amely megjárta a Kúriát, és 
bíróságon is van konkrét ügyben, de volt ilyen. (Székely Sándor megérkezik a 
bizottsági ülésre.) A bírság, összbírság nem mond semmit, azt viszont nem 
érzékeltettem, hogy ’13 óta ez a legmagasabb eddig kiszabott bírság. Nyilván nem a 
bírságkiszabás összértéke határozza meg vagy jellemzi pontosan az egész éves 
munkát, mert ha a prevenció az erősebb, és elég sok a kötelezettségvállalás a hibázó 
vállalkozások részéről, akkor az egy jó dolog álláspontom szerint. Ahogy elnök úr is 
említette, nem nagyon kell bírságolni a cégeket, főleg nem ebben a helyzetben, 
amikor munkahelyek megtartásáról van szó, de ha elkövették azt a jogsértést, akkor 
nincs mit tenni, a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

Szakács László képviselő úrnak szeretném mondani, aki azt mondta, hogy a 
probléma azzal van, ami a beszámolóból kimaradt, hogy várom a javaslatait. A ’19-es 
beszámoló már úton van, nyomdában van szinte, de azt tudom ígérni, hogy majd a 
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’20. évről szóló beszámolóban koncentrálunk sok más területre is. Én felírtam az 
energiaszektort. Hogy az ellenőrző hivatalokba vetett bizalom mennyire alacsony, 
nyilván nekem nem tisztem, hogy a Közbeszerzési Hatóságról beszéljek. Én ezt nem 
teljesen így élem meg, de van olyan független állam szerv, ahol arra büszkék, hogy 
felmérés alapján az állampolgárok bizalma töretlenül magas. A Közbeszerzési 
Hatóságnál nem végeztünk ilyen felmérést, de úgy gondolom, hogy a transzparencia 
mindenképpen növekedett, ha csak a „Napi Közbeszerzés” mobilapplikációra 
gondolunk, elnök úr is felemlegette. Arról tájékoztatnám önöket, hogy nem az egyes 
trendi közbeszerzési ügyek, amelyek a sajtóban nap mint nap megjelennek, jellemzik 
egy ellenőrző hatóság munkáját kizárólagosan. Tehát úgy gondolom, hogy a 
Közbeszerzési Hatóság munkatársai is elég sokat tettek az átláthatóság és a 
szigorúság, az ellenőrzés tekintetében, a megelőzés tekintetében is, és pártállástól 
függetlenül mondom. Tudok önnek említeni olyan konkrét ügyeket, ahol nem azt 
néztük, hogy milyen színű az önkormányzat vagy az ajánlatkérő. Ön is tudja ezeket 
szerintem. Köszönöm elnök úrnak a biztatást. Megfogadom a jó tanácsokat. Úgy 
gondolom, hogy a vezetési stílus maga az ember, próbálok semmit sem változni. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen Rigó Csaba elnökjelölt úrnak, akit miniszterelnök 
úr a Gazdasági Versenyhivatal elnökének jelölt. A beszámoló, illetve a szóbeli 
kiegészítések után a szavazásra kerül sor. A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 
Rigó Csabát az elhangzottak alapján alkalmasnak ítéli meg a Gazdasági 
Versenyhivatal vezetésére. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, tíz igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. 

A Gazdasági bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett úgy döntött, hogy Rigó Csabát alkalmasnak tartja a Gazdasági Versenyhivatal 
élére. Sok sikert kívánunk önnek, elnök úr, és majd várjuk a beszámolóval a bizottság 
elé! Köszönöm szépen. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, ebben van-e 
bármilyen felvetésük. (Nincs jelentkező.) 

Amíg a parlament ülésezik, és amíg jogszabályokat tárgyalunk, addig 
nyilvánvalóan a bizottságnak is lesz munkája. Igyekszem mindent elkövetni annak 
érdekében, hogy a lehető legszűkebb körben és a lehető legtágasabb ülésrenddel 
tudjunk majd ülésezni, ezzel is megvédve képviselőtársaim egészségét. 

Arra kérem önöket, hogy ha nélkülözhetetlen az ülésezésünk a parlament 
menetéhez, akkor szíveskedjenek nekem segíteni abban, hogy a határozatképességet 
biztosítani tudjuk, és külön köszönöm, hogy ezt a mai napon is megtették. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mindenkinek szép napot kívánok! 
Vigyázzanak magukra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


