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Szigorít a versenyhivatal 
Az elmúlt idıszakban milliárdos bírságok helyett inkább vitára ingerlı ügyekkel váltott ki 

érdeklıdést a Gazdasági Versenyhivatal. Nagy Zoltán elnök szerint várhatóan ismét a 
bírságösszegek kerülnek a figyelem középpontjába. Az élelmiszerkódex-ügyben a hatálybalépés 
elıtt egy hónappal indították el az eljárást. - A kódex tartalmát csak az aláírások után ismertük meg, 
és miután kiderült, hogy van néhány olyan pontja, amely a versenytörvénybe és az uniós 
versenyszabályokba is ütközik, aggályainkat az aláírók tudomására hoztuk. A versenyfelügyeleti 
eljárást elindító végzésben igyekeztünk igen pontosan meghatározni kifogásainkat. Ilyen részletes 
végzést ügyindításkor ritkán hozunk, majdnem olyan volt, mint egy versenytanácsi elızetes 
álláspont, azért, hogy az aláírók elkerüljenek egy hosszadalmas procedúrát - nyilatkozta az elnök. A 
kódex hatályba lépett, ám ez idı tájt senki sem tartja magára nézve kötelezınek a 
versenyfelügyeleti eljárás miatt. Nagy Zoltán örömmel vette tudomásul, hogy nem született meg az 
a szabályozás, amely az agrártárca vezetıjének adta volna a döntés jogát abban, hogy a GVH 
indíthat-e eljárásokat. A miniszterelnök magatartási kódex kidolgozását javasolta a kereskedelmi 
bankoknak a közelmúltban, az elnök szerint ez nem sérti sem a hazai, sem a közösségi 
versenyszabályokat. A Ringier-Bors fúzióval kapcsolatban Nagy Zoltán úgy nyilatkozott: nem az 
volt a cél, hogy kárt okozzanak a Ringier-nek. Az engedélyezés kapcsán igen alapos elemzést 
készítettek, és arra jutottak, hogy az érintett piacon még nem zajlott le a konszolidációs folyamat, a 
jövıben is várhatók fúziós mozgások. Az elnök elmondta: Mivel fontos társadalmi érdek főzıdik a 
kartellek feltárásához, és ebben a munkában a GVH-nak szüksége van információkra, magától 
értetıdik, hogy aki segít, azt megjutalmazzák. A megtámadott határozatok kapcsán mostanában 
gyakran különbözik a bíróság és a hivatal álláspontja. A hivatalnak sokkal több bírósági ügye van, 
mint évekkel ezelıtt, de határozataik ma is állják a törvényességi próbát. Döntéseik több mint 90 
százalékban megerısítik az igazságszolgáltató fórumok. A kiszabott bírságokat azonban gyakran 
csökkentik kisebb-nagyobb mértékben. (július 27. Világgazdaság 15.o.) 

 
 
 

Befıtt 
Fillérekért vásárolják fel a magyar gyümölcsöt a külföldi multik, majd a belıle készült befıttet, 

lekvárt, üdítıitalt tízszer annyiért forgalmazzák. Meggybıl sok termett az idén, a nyomott ár miatt 
nagy részét már leszedni sem érte meg. A Gazdasági Versenyhivatal adatai szerint a hazai 
meggytermés hozzávetıleg 80 százalékát exportálják, ennek háromnegyede német kézbe kerül. A 
kereskedelmi vállalkozásoknál lévı készletekrıl a GVH-nak sincsenek pontos adatai. A jelenség 
létezését Budai Gyula, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének 
igazgatója is megerısíti. Mint mondja, a nagy cégek 50-60 forintos átlagos felvásárlási áron jutnak 
hozzá a meggy kilójához, majd tízszeres áron hozzák vissza. A Magosz a szociális boltok 
hálózatával próbál segíteni a gazdákon. (július 25. Magyar Nemzet 30+31.o.) 

 
 
 

Gigászi munka vár mindannyiunkra 
A „verseny” fogalmát meg kell tisztítani a félreértésekrıl. Ott, ahol egy gazdaságban általában is 

jellemzı egyes ágazatokra, hogy kevés szereplı nagy súllyal bír, ott rendre érvényesül a piaci 
erıfölény, s a fogyasztó rosszul jár. Magyarország ma ilyen ország. Egy igazi piacgazdaságban 
azonban nagy a középvállalkozások súlya, erıs a versenyhivatal, s a Fogyasztóvédelmi 



Felügyelıség. Az olcsó energiára, s a hagyományosan fejlett országokból származó multinacionális 
nagyvállalatokra alapozott fejlıdés ideje egyértelmően leáldozóban van. (Magyar Nemzet 6.o.) 

 
 
 

Kib ıvített jogkör szeptembertıl 
Szeptember 1-jével teljes fogyasztóvédelmi hatósági jogköre van a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletének. A kormány által elfogadott rendelet célja, hogy a jövıben a PSZÁF járjon el 
minden esetben, amikor valamelyik, a felügyelete alá tartozó szervezet megsért bármilyen 
fogyasztóvédelmi szabályt. (Világgazdaság 3.o.) 
 
 
 
Zöld jelzést kapott a FIAT-Chrysler fúzió 

Feltételek nélkül hagyta jóvá az Európai Bizottság, hogy a FIAT megvásárolhassa a Chryslert. A 
brüsszeli értékelés szerint a tervezett ügylet nem befolyásolja a versenyhelyzetet Európában sem az 
új autók, sem az alkatrészellátás piacán. A csıdhelyzetben lévı amerikai autógyár alig vagy 
egyáltalán nincs jelen az európai piacokon. (Világgazdaság 5.o.) 

 
 
 

Krízisalapba vándorol a fogyasztók pénze 
A Magyar Energia Hivatal határozata alapján az áramszolgáltatók a 2008. évi árrés-

többletbevételük 60 százalékát nem a fogyasztóknak adják vissza, hanem a Kríziskezelı Program 
számlájára fizetik be. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint azonban 
törvényellenesen kerül a Magyar Államkincstárnál kezelt „kríziskasszába” az a pénz, amit az 
áramfogyasztók kaptak volna vissza túlszámlázás miatt az áramszolgáltatóktól. Mint azt 
közleményükben írták, a szerzıdés a fogyasztó és az áramszolgáltató között áll fenn, ezért ha 
túlszámláznak, akkor a pénzt az érintett fogyasztóknak kell visszafizetni. Ez az összeg az egyes 
fogyasztók tulajdona, tehát nekik kell eldönteniük, hogy mikor és mire fordítják ezt az összeget. A 
Kereszténydemokrata Néppárt az üggyel kapcsolatban egyenesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóságot szólította fel, hogy vizsgálja ki az áramszolgáltatók 5 milliárd forintos befizetését a 
krízisalapba. A kormányszóvivı szerint azonban az áramszolgáltatók pénze így is a lakossághoz 
kerül, csak az eddiginél sokkal célzottabban: azokhoz a családokhoz, akik arra valóban rászorulnak. 
Szollár Domokos elmondta: a szóban forgó összeg 40 százalékát azok a családok kapják meg, 
amelyeknél egyébként kikapcsolnák a villanyt.- Miután árrés-többletbevételrıl és nem 
túlszámlázásról van szó, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak nincs hatásköre vizsgálatot 
indítani - nyilatkozta Kathi Attila. A hatóság szóvivıje hozzátette: azt, hogy a keletkezett 
többletbevétellel mi történjen, csak az energiahivatal döntheti el, s a hivatal jogosult annak 
vizsgálatára is, hogy a pénz felhasználása a törvényben elıírt módon teljesült-e. (július 28. 
Népszava 10.o.) 

 
 
 

Százmilliós bírság a Telekomnak 
Százmillió forintra bírságolta a Nemzeti Hírközlési Hatóság a Magyar Telekomot. A szolgáltató 

nem az elıírásoknak megfelelı kötbérszámítási módot alkalmazta azon ügyfeleivel szemben, akik 
szerzıdésük lejárata elıtt akarták felmondani vagy módosítani elıfizetıi szerzıdéseiket. (július 17. 
Marketing & Media 6.o.) 

 
 
 

Újabb utazási irodát töröltek 
 



Napi Gazdaság 
 
Újabb utazási irodát törölt a nyilvántartásból a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

(MKEH), mivel nem tudta teljesíteni a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit - írta a Népszabadság 
Online. Ezúttal a Podmaniczky utcában Avantgarde Utazási Iroda néven mőködı KBT Avantgarde 
Idegenforgalmi és Személyszállító Bt.-t érte el a vég. A dorogi székhelyő cég nettó árbevétele 2007-
ben közel 300 millió, mérleg szerinti eredménye pedig 1,1 millió forint volt az Opten cégadatbázisa 
szerint. 

Május végéig összesen 35 utazásszervezıt törölt a nyilvántartásból a MKEH, közülük hatot 
jogszabálysértés miatt húztak ki a listáról. (Napi, 2009. július 21.). Az Avantgarde-ot megelızıen 
legutóbb a Quitt Tours és az 5 Kontinens Utazási Iroda jutott hasonló sorsra. Akkor a Magyar 
Utazásszervezık és Utazásközvetítık Szövetségének (MUISZ) elnöke úgy nyilatkozott, hogy nem 
számít csıdhullámra. 

 
(Napi Gazdaság, 2009. július 29., szerda, 3. oldal) 

 
 
 

Mégis drágítanak a bankok 
Jövı hónaptól több bank is megemeli a folyószámla-vezetés költségeit, de vannak olyan 

pénzintézetek is, amelyek más díjakat is magasabb árban szabnak meg. Sıt, néhányuk az eddig 
ingyenes szolgáltatásaiért is pénzt kér ezután. A bankok ugyan ígéretet tettek rá, hogy két hónapig 
nem módosítják a hitelek feltételeit, de úgy látszik, a kölcsönökhöz kapcsolódó más 
szolgáltatásokkal mégis tovább emelik az ügyfelek terheit. Barabás Gyula, a Magyar Hitelszövetség 
elnöke elmondta: a bankok valószínőleg a drágítással próbálják meg ellensúlyozni a magasabb áfa 
miatti kiadásaikat és a szerzıdésmódosítások korlátozásából származó bevételkiesésüket. Emellett 
az is közrejátszhat az emelésekben, hogy megnövekedett a kockázatos adósok aránya - tette hozzá 
az elnök. Barabás szerint ha továbbra is a jelenlegihez hasonló ütemben szaporodnak a rizikós 
hitelek, akkor jelzáloghitelek esetén 7-10 százalékra, míg jelzálogfedezet nélküli kölcsönök esetén 
15-20 százalékra nıhet a problémásak aránya. Török Zsolt szocialista országgyőlési képviselı 
tegnap a Bankszövetség épülete elıtt tartott sajtótájékoztatóján közölte: ha augusztus elsejétıl 
valóban egyszerre több bank is megemeli a számlavezetés díját, akkor a Gazdasági 
Versenyhivatalnak kell vizsgálatot folytatnia kartellgyanú és erıfölénnyel való visszaélés miatt. 
(július 30. Magyar Nemzet 11.o.) 

 


