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A megoldás piszkozatát erre a feladatlapra írhatja. 
A megoldólapra a végleges megoldást írja. 

Foglalja össze a következő szöveget mintegy 200 szóban. 

Gyanúsan drága a benzin: GVH-eljárás a Mol ellen 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Mol ellen, mivel azt gyanítja, hogy a cég 
gazdasági erőfölényével visszaélve állapította meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árait. 

Az üzemanyagárak alakulása a GVH szerint számos tényező együttes hatásával magyarázható, 
így befolyásolja őket többek között a jövedéki adó mértékének, a kőolaj világpiaci árának, valamint 
a forint dollárhoz viszonyított árfolyamának változása is. Az üzemanyagárak elmúlt időszakban tör-
tént szignifikáns változásai ugyanakkor felvetik a kérdést, hogy a Mol esetleg erőfölényével vissza-
élve túl magas árakat diktált. 

A GVH szükségesnek tartotta versenyfelügyeleti eljárás keretében megvizsgálni a témát, mivel a 
rendelkezésre álló piaci információk alapján felmerült a gyanú, hogy a Mol üzemanyagpiacokon 
2006. január 1-je óta alkalmazott nagykereskedelmi árai túlzottan magasnak minősülnek, amelynek 
érezhető hatása lehet a kiskereskedelmi árakra is. 

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a 
jogsértést elkövette – hangsúlyozta közleményében a GVH. Az eljárás a tények tisztázására és ezen 
keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény szerint az 
eljárás befejezésének határideje 6 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két 
alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. 

A GVH a Mol árazási magatartását eddig kétszer vizsgálta. Az első eljárás 2001-ben azzal a 
megállapítással zárult, hogy a Mol nem alkalmazott túlzó árakat, bár nyilván erőfölényben volt a 
nagykereskedelmi piacon. Hasonló következtetésre jutott a 2004-ben lezárult másik vizsgálat is: a 
szakértői számítások szerint a tényleges nagykereskedelmi ár a motorbenzin esetében körülbelül 8 
százalékkal, a gázolajnál pedig 12 százalékkal volt magasabb a költségalapon számított áraknál, 
aminek alapján a GVH nem látta megállapíthatónak a túlzó árazást. 
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MEGOLDÁSI JAVASLAT 

国家公平竞争委员会开始对匈牙利 MOL能源公司提出抗议原因是怀疑该家公司滥用其能源区域以引发大

规模原油买卖价格大幅上涨。 

 

虽然以往导致原油价格上涨的因素会有很多，但委员会认为最近这一阶段的价格上涨很可能就是 MOL自

身滥用能源所导致的。 

 

为达到公平公正的竞争原则，委员会认为有必要对MOL公司进行审查，因为自 06年 1月起MOL的原油

价格就高于市场价格，严重影响到了市场的零售价格。对此委员会提出质疑。 

 

委员会不排除对 MOL 公司提起法律诉讼，但目的并不是要控告 MOL，而是想澄清事实。委员会的整个

审查过程可能会历时 6个月甚至更长。 

 

MOL 公司已经是第三次接受价格行为的审查了。但前两次审查的结果均显示 MOL 公司并无恶意哄抬原

油大规模买卖价格的行为。 

 


