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Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a  
Magyar Országgyűlés elé terjesztett, 2011. október 17-én, hétfőn elfogadott  

törvényjavaslatairól és határozati javaslatairól 

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a 
verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló 

beszámoló elfogadásáról szóló törvényjavaslat 

A  beszámolóból  kiderül,  hogy  a  GVH  által  lefolytatott  versenyfelügyeleti  eljárások  száma  az  előző 
évekhez  képest  valamivel  csökkent: összesen  123  versenyfelügyeleti  eljárás  indult  és  97  eljárás  volt 
folyamatban az év végén. A tavalyinál  lényegesen több ügyet zárt  le a GVH Versenytanácsa,  összesen  132 
esetben döntött, és 10 400 M Ft értékben szabott ki bírságot. A 10,4  Mrd Ft összességében 170%-a a tavalyi 
bírság összegének. 
A beszámoló alapján a legfontosabb ügyek  a kartellekkel szembeni fellépések voltak, hiszen nemcsak óriási 
összegű  bírság  miatt  érdemes kiemelten  odafigyelni  ezekre az ügyekre  (közel  9,6 Mrd Ft,  ami  a  teljes  évi 
bírságnak több mint, a 90 %-a), hanem a versenykorlátozó megállapodások komoly nemzetgazdasági károkat 
okoznak, és hátrányosan befolyásolják a szabad versenyt. A GVH 2010-ben hat kartellügyet zárt le, a bírság 
túlnyomó részét  a Hivatal  két  ügyben (Vasútépítô kartell  — Vj-  174/2007 és a Malomkartell  — Vj-069/2008) 
szabta ki.
2010.  április  1-jével  lépett  hatályba  a  Tpvt.  azon  módosítása,  amely  bevezette  az  ún.  informátori  díj 
intézményét.  Ennek lényege,  hogy a kiszabott  bírság 1 %-át (de legfeljebb 50 M Ft-ot) kitevő mértékű díjra 
tarthat  igényt  az  a  természetes  személy,  aki  „kőkemény  kartell”  bizonyításához  nélkülözhetetlen  írásos 
bizonyítékot  vagy  ilyen  írásos  bizonyíték  megszerzésének  alapjául  szolgáló  információt  szolgáltat  a  Hivatal 
részére. Ennek hatására a korábbi években megszokott 2–3 helyett mintegy 20 esetben történt bejelentés, de 
ez egyelőre nem befolyásolta érdemben a GVH kartell-felderítési munkáját, noha az iránta mutatkozó érdeklődés 
érzékelhető.
A válság különösen kiszolgáltatottá tette a pénzügyi szektor tevékenysége által érintett fogyasztói kört, mert 
egyes vállalkozások gyakran olyan eszközöket, eljárásokat alkalmaznak, amelyek a tisztességtelenség határát 
súrolják.  A  GVH  tapasztalatai  szerint  több  cég  eleve  a  megtévesztő  kereskedelmi  gyakorlatra  építi  teljes 
tevékenységi körét, ezzel az egész ágazatba vetett fogyasztói bizalmat is rombolja. A Hivatal 2010 nyarán indított 
ágazati vizsgálatot a lakás-takarékpénztárak piacán. Erre azért került sor, mert az előzetes elemzések szerint a 
piaci szereplők közötti kevésbé intenzív versenyre utaló jelek mutatkoztak. A vizsgálat lezárására 2011-ben került 
sor.
2010-ben számos fontos változás  történt  az EU versenyjogában.  Az új  szabályok  ugyanazt  a  30%-os piaci 
részesedési küszöböt vezetik be a forgalmazók és a kiskereskedők tekintetében, mint amely a gyártókra is 
vonatkozik,  figyelembe véve a tényt,  hogy bizonyos  vevők szintén rendelkezhetnek a versenyre  esetlegesen 
negatív  hatással  járó  piaci  részesedéssel.  Ez a változás  elvileg kedvező lehet  a  kis-  és középvállalkozások 
számára.  Az  új  szabályok  az  online  értékesítés  kérdésével  is  foglalkoznak,  a  forgalmazók  szabadon 
értékesíthetnek  az  internet  segítségével  csakúgy,  mint  hagyományos  üzleteikben,  és  ezekre  a  forgalmazási 
módokra is az általános szabályok vonatkoznak.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás 
biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat

A  2011.  február  8-án,  Zágrábban  aláírt  stratégiai  megállapodás  célja,  hogy  a  két  ország  a  kőolaj-  és 
földgázellátást  biztosító  szénhidrogén  szállító  vezetékekhez  és  a  kapcsolódó  tárolókapacitáshoz 
válsághelyzetben hozzáférést szavatoljon egymásnak. Ezáltal Magyarországnak lehetősége nyílik arra, hogy az 
Adria vezetéken keresztül importáljon kőolajat, és így kevésbe legyen kitéve a Barátság II. kőolajvezeték 
működésében jelentkező esetleges kimaradásoknak, leállásoknak. A törvényjavaslat ezt a megállapodást hirdeti 
ki törvénnyel. 
A megállapodást  a  szerződő felek már március eleje óta alkalmazzák  ideiglenesen,  hatályba  a két  fél  belső 
törvényi szabályozás megtörténtéről szóló kölcsönös értesítése után harminc nappal lép.
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"Civitas Invicta" - Szigetvár, a leghősiesebb városról szóló törvényjavaslatról

Szigetvár  hős védői  és a település polgári  lakosságának harcosai  olyan  korban védték  várukat,  melyben az 
előrenyomuló  idegen  hadak  rendszeres  támadásai  fokozott  veszélyt  jelentettek  hazánk  megmaradására, 
nemzetünk  létére,  valamint  az  összeurópai  kereszténységre,  a  kontinens  évezredek  alatt  kialakult 
hagyományrendszerére  és  kultúrkörére.  Az  1566-os  ostrom idején  mártírhalált  halt  hősök  helytállásának  és 
véráldozatának,  a  katonai  túlerővel  szemben  tanúsított  bátor  kiállásának  köszönhetően  hazánk  és  Európa 
fennmaradhatott  a  történelem  zivataros  századaiban,  példát  mutatva  az  eljövendő  korok  társadalmainak 
hazaszeretetből,  hősiességből.  Zrínyi  Miklós  és  vitézei  hős,  önfeláldozó  kirohanásának  híre  bejárta  egész 
Európát, bizonyságot téve a magyarság vitézi ellenállásáról, a betolakodó hadak elleni hősi védelem történelmi 
jelentőségéről, nagyságáról.
Jelen  törvényjavaslat  megszavazásával  az  Országgyűlés  Szigetvár  történelmi  helytállását  örökíti  meg 
törvényben.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvény  a  Nemzeti  Együttműködés  Programjának  III.1.1.2.  pontjához  kapcsolódik,  amely  szerint  cél,  hogy 
egyszerűbb, teljesíthetőbb feltételeket teremtsen a Kormány a vállalkozások számára. Az Új Széchenyi Terv 4.  
„Vállalkozásfejlesztési  Program”  fejezetének  „élelmiszeripari  vállalkozások  támogatása”  alprogramjában 
konkrétan is szerepel a helyi termelői piacok kialakítása. 
A vásárok, piacok és bevásárlóközpontok működését szabályozó többször módosított 55/2009.(III.13.) - Korm. 
rendelet  a  piac  fogalmán belül  többféle  piacot  különböztet  meg,  a  helyi,  termelői  piacokat  azonban  nem. A 
törvénymódosítás  célja,  hogy  megteremtse  a  helyi  termelői  piacok  –  ahol  a  helyi  termelők  értékesíthetik 
termékeiket – működésének feltételeit, szabályozását annak érdekében, hogy Magyarországon a helyi termelői 
piacok  a korábbi hagyományokhoz hasonlóan újjáéledjenek, működjenek, s ezáltal a lakosság egészségesebb 
termékekhez  jusson.  A  törvénymódosítás  a  helyi  termelői  piacok  tekintetében  teremti  meg  a  szabályozás 
egyszerűsítésével  azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik e piacok fejlődését és működését,  biztosítva 
ugyanakkor az élelmiszerbiztonságot  is. Ez alól a helyi  piacok üzemeltetői,  fenntartói  és az ott  árusítók sem 
jelenthetnek kivételt.
A  módosítás  lényege,  hogy  engedélyezési  eljárás  helyett  mindössze  bejelentési  kötelezettséget  ír  elő, 
fenntartva  ugyanakkor  az  élelmiszerek  esetében  a  külön  jogszabályban  előírt  feltételek,  így  különösen  az 
élelmiszerbiztonsági,  higiéniai  előírások  betartását,  illetve  az  élelmiszerbiztonsági  szempontból,  más 
jogszabályokban előírt előzetes engedélyezést. 
Különösen fontos változás, hogy a helyi termelői piac bejelentése nem az engedélyezési eljárásban illetékes 
kistérségi jegyzőnél, hanem a piac helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél történik. 

Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A Kormány elkötelezett az elmúlt évek gazdasági folyamatai miatt kiszolgáltatott helyzetbe került emberek további 
gátlástalan  kihasználásának  megakadályozása  mellett,  amelynek  egyik  eszköze  az  uzsora  elleni  fellépés 
következetesebbé  tétele  és szigorítása.  Magyarországon  az utóbbi  időszakban a gazdasági  válság  hatására 
megszaporodtak azok a személyek, akik a hitelintézetektől jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján hitelt már 
nem kaphatnak. A szorult  helyzetben levő emberek válságos pénzügyi  helyzetét  kihasználva a bűnözők arra 
szakosodnak,  hogy  a  legszegényebbeket  maradék  értékeiktől  is  megfosszák,  menekülésre  kényszerítsék.  A 
Nemzeti  Ügyek  Kormányának  feladata,  hogy  a  kiszolgáltatott  embereket  megvédje,  ezért  az  uzsora 
cselekményekkel szemben a jog teljes szigorával fel kell lépni és le kell sújtani a másokat kizsákmányoló 
bűnözőkre. 
Az uzsora-bűncselekmény tényállásának (Btk. 330/A. §) módosításával jelentős szigorítás lép életbe, ugyanis a 
hatályos  normaszöveg  az  uzsora-bűncselekmény  alapesetének  tényállási  elemeként  tartalmazta  az 
üzletszerűséget.  Az  uzsorázás  újabb  formái  azonban  olyan  jelleget  öltöttek  magukra,  megjelenésükben  – 
embertelenségük, kizsákmányoló jellegük miatt – olyan súlyos veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy uzsora-
bűncselekménykénti minősítésüket függetleníteni kell attól, hogy a cselekményt üzletszerűen követik-e el, vagy 
sem.  Az  üzletszerűség  kikerül  az  alaptényállási  elemek  közül,  és  a  jövőben  minősített  esetként  lesz 
értékelendő.  A  módosítás  révén  a  büntetőjogi  fellépés  szigorúbb  és  következetesebb,  és  az  új  elkövetési 
magatartásokhoz rugalmasan alkalmazkodó lesz. 
A Btk.  mind hatályos,  mind pedig a Javaslat  szerinti  tényállásnak  központi  eleme a sértettek esetében az a 
sajnálatos  állapot,  hogy  már  alapvetően is  rászorult  helyzetben  vannak.  E  helyzethez  képest  kerülnek  még 
hátrányosabb,  még rászorultabb helyzetbe az uzsorás megállapodások miatt.  Ebből következően a tényállás 
eredményeként egyszerűen csak azt  kimondani, hogy az érintettek kilátástalan, vagy ellehetetlenült helyzetbe 
kerülnek, nem elegendő, hiszen alaphelyzetük is pontosan ez. A törvényjavaslat ezért a hatályos rendelkezéssel 
ellentétben nem követeli meg az eredmény bekövetkezését.
Az  „alkalmas  arra”  fordulat  beiktatásával  az  uzsorabűncselekmény  elkövetési  magatartás  veszélyeztető 
cselekménnyé  válik.  Nem lesz feltétele  tehát  a  bűncselekmény megvalósulásának  az,  hogy a súlyos  vagy 

2



további súlyos nélkülözés bekövetkezzen, elegendő, ha az uzsorás megállapodás teljesítése annak előidézésére 
alkalmas.
Az uzsora-bűncselekményekre jellemző a szervezett  elkövetési  forma. Az elkövetők közötti  „érdekszövetség” 
megbontását célozza meg a Javaslat azzal, hogy a hatóságokkal együttműködő, tevékeny megbánást tanúsító 
elkövetővel szemben a büntetés korlátlan enyhítésére ad lehetőséget.
Lényeges, hogy a jogrendszer egészében lehetőség legyen fellépni e kizsákmányoló magatartásokkal szemben, 
ezért a Javaslat módosítja az ügyésznek a Ptké.-ben szabályozott  közérdekű keresetindítási jogát, és külön 
nevesíti az uzsorás jogügyleteket. Az ügyész akkor is élhet ezzel a jogosítvánnyal, ha nem indult büntetőeljárás 
vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására nem került sor. 

Budapest, 2011. október 18.
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