
MÉREGDRÁGA 
 
- Mv.: Már útlezárásokkal is fenyegetõznek a fuvarozók a magas üzemanyagárak miatt, de, 
mint hallom és tapasztalom, az úrvezetõk is egyre dühösebbek. Nem mindenki lehet ugyanis 
benzinturista valamelyik szomszéd országban, ki kell tehát fizetnie az EU-átlagot meghaladó 
magyar benzinárat és ez bizony sok. A MOL közben az év elsõ negyedévében 37 %-kal növelte 
bevételeit és nyeresége három hónap alatt rekord méretû, 71 milliárd Ft. Elsõként Kovács 
Kázmért, a Magyar Autóklub vezetõ jogászát kérdezem, önök szerint mitõl tûrhetetlen az 
üzemanyagár nálunk? 
 
- Kovács Kázmér, Magyar Autóklub vezetõ jogásza: Döntõen azért, mert olyan elemeket 
tartalmaz a MOL árképzése, amelyek ténylegesen nem merülnek fel. Ezeket az árakat aztán 
tovább növelik ilyen árkorrekciós tényezõkkel. Ennek aztán az a következménye, hogy annak 
ellenére, hogy Magyarországon az átlagkereset jó esetben is ötöde mondjuk az ausztriainak 
vagy a nyugat-európai átlagnak, az üzemanyag ára Ausztriában olcsóbb, mint Magyarországon.  
 
- Mv.: Igen, van is errõl nekünk egy táblázatunk, a benzin ára Ausztriában 239 Ft, 
Magyarországon 252 Ft. Egyébként az egészhez, mondjuk ehhez a 252 Ft-hoz képest hány 
százalék az, amelyet költségként ebbe beleszámol a MOL, de valójában, ahogy az elõbb 
fogalmazott, fel sem merül? 
 
- K.K.: Ennek a százalékos mértékére most a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata azt mondta, 
hogy tõkearányos nyereség felett gázolajnál 12, benzinnél 8 % az a többlet, ami jelentkezik.  
 
- Mv.: Amit felszámolnak úgy, hogy igazi költség nincs e mögött? 
 
- K.K.: Igen, így értelmezhetõ, egyébként Ausztriában, ha az adótartalmak különbözõségét 
levesszük, akkor is olcsóbb a benzin, mint Magyarországon. 
 
- Mv.: Van most éppen futó perük a MOL-lal szemben? 
 
- K.K.: igen, a Gazdasági Versenyhivatal az alperes tulajdonképpen nem a MOL, de a MOL 
árképzése, ennek az eljárásnak a tárgya, ezt a pert 2000-ben indítottuk és 2000-ben az elsõ 
eljárásban a nagykereskedelmi árak tekintetében pernyertesek lettünk. 
 
- Mv.: Azaz? Ez mit jelent? 
 
- K.K.: A Gazdasági Versenyhivatal úgy döntött, hogy nem végzi el az összehasonlító árak 
vizsgálatán kívül mindazt az úgynevezett költségalapú árelemzést, amit kértünk, hogy 
megmérhetõvé váljék, hogy ténylegesen mennyi az a többletköltség, 
 
- Mv.: de mi tekintetében lettek pernyertesek? 
 
- K.K.: abban, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak most el kellett végezni a vizsgálatot, azt a 
vizsgálatot, amit nem akart elvégezni, hogy megmérje, hogy mennyibe kerül az a különbözet, 
ami tényleges ráfordítás nélkül számítódik fel.  
 
- Mv.: Már az is érdekes, hogy az önök, mármint az Autóklub megnyilatkozásaiban hol azt 
hallani, hogy az állam túl sok adót tesz rá a tényleges üzemanyagárra, hol pedig azt mondják, 
hogy a MOL hamisan kalkulálja a költségeit. Ki a felelõsebb, a MOL vagy az állam? 
 
- K.K.: Én nem tennék ilyen összehasonlítást, mert más kérdés az egyik, más a másik. Ha a 
Pénzügyminisztérium képviselõje lesz itt, akkor érdemes megbeszélni az adóvonzatokat is, 
most a Gazdasági Versenyhivatallal szemben amiatt vagyunk értetlenek és azt nem értjük, és 
azért vagyunk perben a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy miért közgazdasági alapon és miért 
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nem versenyjogi alapon vizsgálja azt az úgynevezett határhaszon-elméletet, amire a saját 
vizsgálatát alapította.  
 
- Mv.: Na, innentõl kezdve nem értjük, itt van a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, úgyhogy 
akkor most Nagy Zoltánt, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét megkértük, hogy legyen 
résztvevõje a ma esti beszélgetésnek és mint a példa mutatja nem hiába. Ahogy átnéztem 
ezeket a bizonyos dokumentumokat, mondjuk a Versenyhivatal legutóbbi, még 2004-ben hozott 
határozatát, abban pl. elutasította azt az állítást, hogy a MOL visszaélt volna a gazdasági 
erõfölényével. Vagyis azt mondta ki, hogy a MOL üzemanyagárai végül is nem indokolatlanok. 
Ugyanakkor azt is megállapítja az önök határozata, hogy a MOL nem költségarányosan 
számítja ki az árait. Megmagyarázná-e, hogy ennek ellenére miért van az ügy önök szerint 
rendben, ha ugyan továbbra is úgy gondolják, hogy rendben van ez így? 
- Nagy Zoltán, Gazdasági Versenyhivatal elnöke: Igen, továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez így 
rendben van, mi ezt a vizsgálatot 1997-2000 közötti idõszakra végeztük és még mindig ebben 
vagyunk benne, mert a perek folyamán még nem tudtuk, 
 
- Mv.: ja, hogy ameddig eljutnak a végeredményig, addigra csak az adatok nem fognak 
stimmelni, mert eltelt mondjuk legalább 5 év.  
 
- N.Z.: Mire eljutunk a végére, akkor majd azt gondolom, hogy lehet, hogy elindítunk egy új 
vizsgálatot 200-2004, vagy 2005 közötti árakra, de még attól sajnos messze vagyunk, mert 
lassú folyamat ez. De visszatérve szerkesztõ úr kérdésére, azzal kezdem, hogy szerencsére és 
szerencsénkre a MOL-nak nem kell költségalapon képeznie az árat. 
 
- Mv.: Ez mit jelent egyébként, hogy nem kell költségalapon képezni az árait? 
 
- N.Z.: Ez azt jelenti, hogyha egy mûködõ piacgazdaságot veszünk, akkor nem úgy szoktuk az 
árat megállapítani vagy megmondani, hogy mennyi költségem volt rá és akkor éppen ráteszek 
egy valamekkora mennyiségû hasznot és azt mondom, hogy ez az ár, mert az nem piaci ár, az 
 
- Mv: hanem? 
 
- N.Z.: az egy nem létezõ ár valójában, egy rendes gazdaságban olyan áron van a termék, 
amilyen áron megveszi még a fogyasztó, ez a versenyár, ez a határköltségelmélet alapján van. 
Na most visszatérve a kérdésére, hogy szerencsére nem így kell képezni az árait, gondoljon 
bele szerkesztõ úr, meg ugye az Autóklub vezetõjének is ezt tudom mondani, '91 óta 
költségalapon kellene képeznie az árati esetleg, és azóta nem lett volna privatizálva ez a cég és 
nem lenne a tõzsdén, ez ugye egybetartozik, akkor attól félek, hogy most arról kéne 
beszélnünk, hogy vajon milyen pénzügyi botrány van éppen a MOL-nál, merthogy ugye 
elköltségesítik és valahova elviszik a pénzeket a MOL-tól, de most nem ez a helyzet. Ez egy 
rendesen privatizált cég, és versenyár alapon tudja képezni az árait,  
 
- Mv.: hadd kérdezzem úgy, ahogy én inkább megérteném, ugye gyakran lehet hallani, hogy a 
MOL olyan árat kalkulál, mintha vonaton hozná be a nyersanyagot, holott, mint tudjuk 
vezetékeken kapja. Ráadásul az Autóklubnál tudni vélik azt is, hogy a MOL, amikor nyersolajat 
vesz és azt itthon feldolgozza úgy számol, mintha a drága kész benzint vette volna meg 
külföldön. Ezeket a vádakat a Versenyhivatal vizsgálatai alá tudták vagy tudják támasztani? 
- N.Z.: Hát ezeket én nem vádnak mondom, hanem egy elemzés részének. A Versenyhivatal 
két ágon folytatta a vizsgálatát 2000-ben, meg 2004-ben, elsõ ágon azt mondta, hogy 
megismerve a MOL árképzésének a technikáját az a kérdés akkor, hogy másvalaki is be tudjon 
jönni erre a piacra, nagykereskedelmi áron benzinnel vagy gázolajjal az mennyibe kerülne neki. 
Ott egy olyan versenyárat tudunk mondani, ha pl. a mediterrán térségbõl vásárolná meg valódi 
versenykörülmények között ezt a gázolajat vagy benzint és azt idehozná mondjuk a 
százhalombattai finomítóhoz, az mennyibe kerülne, ezt nevezzük mi versenyárnak és erre 
mondtuk azt a Versenyhivatalban és ezt mondta ki a Versenytanács, hogy igen, ez egy korrekt 
árképzés. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak,  



 
- Mv.: egy pillanat, itt vitatkozik az autóklubos jogtanácsos úr, bocsánat,  
 
- K.K.: ügyvéd vagyok, de egyébként maga a versenyhivatali vizsgálók sem azt az álláspontot 
képviselték, mint a Versenytanács és ott dõl meg a Versenytanácsnak az álláspontja és 
tisztelettel az elnök úrnak az álláspontja is, hogy monopolhelyzetben van a MOL, tehát, ha 
lenne még egy belföldi gyártó, feldolgozó és lenne még egy olajvezetékkapacitás, teljes 
mértékben osztanám, amit elmond, de nem tud a piacra lépni senki, mert olyan ártartalékot 
tudott képezni magának a MOL, az elmúlt években hogy a jövõre nézve is azt a versenyt, amit a 
Versenyhivatalnak védenie kellene, és, aminek elsõdleges feladata lenne, behelyettesíti ezt a 
tevékenységét közgazdasági elmélettel, csak az a baj, hogy az a közgazdasági elmélet 
kizárólag a forgalmazók, a gyártók, a kereskedõk részére ad információt, hogy meddig szabad 
az árral elmenniük és nem a versenyhivatalnak kellene ezt átvennie, egy monopolhelyzetben 
lévõ céggel szemben. Egyébként Szlovákiában most marasztalták el heti rádióhírekbõl tudjuk, 
kb. 10 milliárd Ft-os nagyságrendben a MOL-lal egyébként partner, illetve tulajdonosi 
átfedésben kapcsolatban lévõ Szovnaftot, 
 
- Mv.: egyelõre felfüggesztették, tehát nem egészen így van, elnök úr mindjárt visszaadjuk a 
szót, természetesen meghívtuk a mai mûsorba a MOL képviselõjét, Mosonyi György 
vezérigazgatót is. Itt az idei I. negyedévben az üzemi eredményük, ahogy mondtam 92 milliárd 
Ft volt, abból a nettó nyereség 71 milliárd, ez 37 %-os emelkedés az elõzõ év hasonló 
idõszakához képest. Na most, akkor kérdezem én, hogy rosszul gondolom, ez a többletprofit az 
egyre emelkedõ árakból adódik, vagy teszem azt mondjuk a növekvõ forgalomból, azt fogják 
erre mondani.  
- Mosonyi György, MOL vezérigazgatója: Nyilván, hogy ezt mondjuk, ami a tény, növekvõ 
forgalmat tudtunk elérni, fõleg exportban, jelentõsen nõtt az exportunk a harmadik országokban, 
ezen kívül pedig az eredményben kb. egy olyan 40 %-ban már a külföldi bevetõdéseink 
eredménye is megmutatkozik. Tehát a forgalmat, ha nézzük, akkor növekedett, valamint nem 
Magyarországon realizált haszonról van szó, benne van ebben a 71 milliárdban.  
 
- Mv.: Szûk körben vagyunk, elmondaná, hogy mennyi most a MOL haszna pl. 1 liter benzinen? 
 
- M.Gy.: Nincs ilyen szám. Ahogy elmondta a Versenyhivatalnak, 
 
- Mv.: hoppá, hát ez frappáns, nincs ilyen szám? 
 
- M.Gy.: nem is kell, hogy ilyen szám legyen,  
 
- Mv.: nem tudják, hogy mennyi a hasznuk 1 liter benzinen? 
 
- M.Gy.: nem kell a benzinre vetítenünk a hasznunkat, mert nincs értelme, ugyanis 1 tonna 
kõolajból kb. 60 féle terméket lehet gyártani, különbözõ technológiákkal, bonyolult 
technológiákkal, a kalkuláció input-autput alapon dolgozik, nem pedig egy termék minõségével,  
 
- Mv.: input-autput, aha, jó, 
 
- M.Gy.: ezek a szakmai kérdések, egy dolgot szeretnék viszont elmondani a tényekhez 
mindenképpen ragaszkodjunk, nem büntették meg a MOL Rt.-t Szlovákiában, ez a Szlovnaft, 
nem büntették meg a miniszter további vizsgálatokat rendelt el,  
 
- Mv.: de mondta, hogy felfüggesztették a további vizsgálatok miatt,  
 
- M.Gy.: még egy kérdést szeretnék tisztázni, ügyvéd úr,  
 
- Mv.: de ahelyett, hogy egymásnak válaszolgatnának jobb lenne, ha az én kérdéseimen 
mennénk sorba,  



 
- M.Gy.: de ez az önök kérdéséhez tartozik, ha mi olcsóbban adnánk, ahogy ügyvéd úr kéri, 
mert túl magas a hasznunk, akkor ki tudna itt importálni? Senki. Ez egy ellentmondás.  
 
- Mv.: Na most, azt legalább elárulja, hogy a hasznuk az elmúlt években növekvõ haszon, tehát 
nõttön nõ, ugye? Ezt azért,  
 
- M.Gy.: '99 óta nõ a hasznunk, kivéve két évet, amikor komoly veszteségeink voltak.  
 
- Mv.: Ha az önök hasznát így a benzinre nem is tudja levetíteni, de mondjuk az állam hasznát 
az üzemanyagáron azt kb. tudják, hogy az elmúlt évben kb. mennyi volt? 
 
- M.Gy.: Az államnak nincsen haszna, az állam adót vet ki az üzemanyagokra, mint a világon 
mindenhol minden kormány, és ebbõl adóbevétele van, nem haszna.  
 
- Mv.: De az mennyi volt? 
 
- M.Gy.: A magyarországi jövedéki adó olyan 3-400 milliárd Ft között van, és ehhez még az áfa 
hozzáadódik.  
 
- Mv.: Ez persze nem mind a MOL által értékesített üzemanyag,  
 
- M.Gy.: Nem, nem, az összes, az összes.  
 
- Mv.: Amit itt hallottunk, hogy az üzemanyagárakat nem költségalapon számítják, hanem akkor 
hogyan? Tegye ezt világossá legyen szíves. 
 
- M.Gy.: Versenyár, próbálta elmondani az elnök úr, hogy a versenyár micsoda. 
Tulajdonképpen arról van szó, hogy Magyarországon olyan 6-8 finomító tud beszállítani 
terméket, akár gázolajat, akár benzint. Mi azt nézzük versenyárként, azt tekintjük versenyárnak, 
ha ezekbõl a finomítókból Magyarországra beszállítva mennyibe kerül másnak, ha nem tõlünk 
veszi az árut, ez a versenyár, mint bármely más árunál, amit versenypiacon értékesítenek, 
alternatív beszerzés költsége,  
 
- Mv.: persze, de itt az a kérdés, hogy kit tekintenek etalonnak? 
 
- M.Gy.: Hat-nyolc finomító szállít be, Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, 
Romániából, Ukrajnából. Ukrajnában éppen komoly beszállítás várható, hiszen Ukrajnában 
éppen a hatósági ár miatt benzinhiány van, és az ukrán finomítók éppen exportra álltak át, nem 
pedig belföldi értékesítésre.  
 
- Mv.: Kovács úr? 
 
- K.K.: Jogerõs megállapítást mondok most, a Fõvárosi Bíróság és a Legfelsõbb Bíróság 
jogerõsen megállapította, hogy gazdasági erõfölényben van a nagykerpiacon, kb. 90%-os 
részesedéssel a MOL. Ezt úgy hívják a versenyjogban, hogy elsöprõ erõfölényben van. Ez az 
elsöprõ erõfölény azt jelenti, hogy diktálni tudja a feltételeket. Ugyanakkor a megállapítás,  
 
- Mv.: értem, mi lenne akkor a megoldás? 
 
- K.K.: a megoldás borzasztó egyszerû, Magyarországnak egyelõre általunk átláthatatlan 
elõzményû szerzõdései vannak az orosz piaccal, nyilván a Barátság-kõolajvezeték megépítése 
idejébõl, ugyancsak ugyanebbõl az idõbõl származik a százhalombattai kizárólagos 
kõolajlepárlói kapacitás. Ez az adófizetõk pénzébõl történt. Most az a nemzeti elõny, ami ezen a 
két területen megnyilvánul, kizárólag az egyetlenegy cégnél, a MOL Rt.-nél jelenik meg. Az a 
kérdés, és ez egy alapkérdés, amivel a Gazdasági Versenyhivatal nem kerülheti meg, illetve a 



versenyfelülgyeleti eljárás, beleértve a bíróságot is, hogy foglalkozzon, hogy hova kell tenni azt 
a megtakarítást, ami nem vitásan van, mert hiszen külföldrõl hiába sorolt fel vezérigazgató úr 
számos elvi lehetõséget, 90 %-ban nem véletlenül a MOL nagyker dominanciája érvényesül,  
mert 250 km-es távolságnál nagyobbra már a szállítási költségek ellehetetlenítik.  
 
- Mv.: Elnök úr, Gazdasági Versenyhivatal elnökét szólítom, mindezekhez mit kíván 
hozzátenni?  
Egyáltalán ennyire érzékeny történet lenne? Mondjuk a mindennapokból a másik oldalról 
ismerjük az üzemanyagok piaci ára.  
 
- N.Z.: Nem ilyen érzékeny a történet, mert elég világosan látható az, hogy itt a MOL esetében 
arról kell beszélnünk, hogy van egy nagykereskedelembe erõfölényes vállalat és e pillanatban 
az a kérdés, hogy vajon ezt az erõfölényes helyzetét mondjuk így majdnem teljes egészében 
kihasználja-e a magyar piacon, ez az egyik lehetséges válasz, 
 
- Mv.: önök hogy látják? 
 
- N.Z.: vagy pedig az a másik lehetõség, hogy minimálisan, de érezhetõ túllép a 
versenyszabályozás adta korlátokon. A hivatalban egyébként mind a két álláspont felbukkan és 
ezt évek óta elemezzük, mind a két álláspont felbukkan, ez teljesen természetes, meg normális, 
mert nem indulatból elemezünk ilyeneket, hanem gondolkozunk és megbeszéljük.  
 
- Mv.: Van arra vonatkozóan elképzelésük, hogy mondjuk mi lehetne a megoldás, amely 
megnyugtatóan zárná le ezt az évek, vagy most már lassan évtizede tartó vitát? 
 
- N.Z.: A megnyugtató megoldáshoz egy jó kérdést kell feltenni. Én azt gondolom a jó kérdés 
feltevése az az, hogy van egy versenyelõny, amelynek a hasznát most a MOL élvezi. Ez a 
versenyelõny különben olyan 8-10 %-os valóban egyébként, mint ami ebbõl a másik 
költségelemzésünkbõl kijött és a mai versenyszabályozásunk és minden ország 
versenyszabályozása megengedi, hogy ezt a versenyelõnyt az a cég, amely ezt élvezi, amely 
erõfölényes helyzetben van valóban, kihasználassa. Most egy gazdaságpolitikai döntés lehet 
az, hogy ezt a versenyt akár meg akarja osztatni a MOL és a fogyasztó között. Valamilyen 
módon, ez mondom egy 8-10 %, üzemanyagárakban, nettó árakban olyan 10 Ft körül van.  
 
- Mv.: Itt, amit Kovács úr folyamatosan mondott a monopolhelyzet felszámolása, 
 
- K.K.: nem tud belépni más a piacra,  
 
- N.Z.: hogy egyszerûen fogalmazzak, ez butaság, amit mostan Kovács Kázmér ügyvéd úr 
mond,  
 
- K.K.: hát ezt lehet mondani,  
 
- N.Z.: mások is be tudnak lépni a piacra, és minden lehetõségük megvan arra, hogy más cégek 
belépjenek a piacra,  
 
- K.K.: és miért nem lépnek be elnök úr? 
 
- N.Z.: Arról van szó,  
 
- K.K.: miért nem lépnek be? 
 
- N.Z.: azért, mert, amit az elõbb mondtam egy pár percben, hogy úgy tûnik, hogy a MOL 
nagyon okosan éppen kihasználja azokat a lehetõségeit, amit versenyjogi alapon még éppen 
kihasználhat és éppen egy picivel a határok alatt vannak, 
 



- K.K.: mert önök megengedik,  
 
- N.Z.: mind amiért érdemes lenne belépni másnak a piacra, egyébként egy jól menedzselt,  
 
- Mv.; elnök úr,  
 
- N.Z.: egy jól menedzselt vállalatról van szó,  
 
- Mv.: elnök úr, tulajdonképpen a Gazdasági Versenyhivatal egy gazdaságpolitikai döntésre, 
elhatározásra vár? 
 
- N.Z.: Nem várunk mi erre, e pillanatban én legjobban egy bírói döntésre várok, vagy akár 
kétfokú bírói döntésre várok, hogy e kettõ dologban, tehát, amit mondtam, hogy arról van szó, 
hogy jól kihasználja a lehetõségét, ezt mondta a Versenytanács és én ezt elfogadom, vagy 
mondjuk minimális mértékben ez a 8-10 %, amelyrõl én beszélek esetleg túllépi a 
versenyszabályozás korlátait,  
 
- K.K.: szóval egyelõre még ott tartunk,  
 
- N.Z.: én arra várok, hogy a bíró, a fõvárosi bíró és majd késõbb biztos lesz még egy másik fok 
is, mire jön rá, mit mond.  
 
- K.K.: Egyelõre ott tartunk, hogy nagy tisztelettel elnök úr iránt, mi most perben szemben álló 
felek vagyunk a Gazdasági Versenyhivatal és az Autóklub, és egyelõre a butaságot azt 
mondhatja ugyan elnök úr arra, amit én mondok, de ott tartunk, hogy jogerõsen a bíróság 
mondta ki a butaságot, vagy butaságnak, 
 
- Mv.: az egyéni sérelmét most,  
 
- K.K.: nem, nem, nem, csak ez a tény, hogy idáig 1:0 a Versenyhivatallal szemben,  
 
- Mv.: muszáj tovább haladni, még van egy mûsorszámunk, ami az én kérdésem lenne, de 
elõbb a MOL vezérigazgatójához, egy nézõnk azt írta, hogyha egyetlen napig nem tankolna 
senki, a MOL benzinkutaknál, ily módon tiltakoznának a magas árak miatt az jelentõ 
veszteséget okozna? Jelentõs veszteséget okozna a MOL-nak? 
 
- M.Gy.: Veszteség, ha valaki nem vásárol árut, akkor nincs mit eladni, akkor ez veszteséget 
jelent természetesen, azonban egy dolgot szeretnék hozzátenni,  
 
- Mv.: mennyi veszteséget hozna ez? 
 
- M.Gy.: engem ugyan meghívtak ebbe a beszélgetésbe, hadd mondjam el a véleményemet, ha 
megengedi, itt két dologról beszélünk, vagy hatósági ár van ebben az országban vagy 
versenyár van, hatósági árról a parlament tud dönteni, itt a bíróságon kár keresni ennek a 
jogorvoslatát, vagy kimondják, hogy hatósági ár van, vagy versenyár van.  
 
- Mv.: A versenyárnak semmiféle korlátja nincsen? 
 
- M.Gy.: A versenyárnak a verseny a korlátja, hiszen, ha mi drágábban adnánk a terméket, 
akkor nagyon gyorsan az import lenyomná az árakat, ha viszont túl olcsón adom a terméket, 
akkor viszont a versenyt gyakorlatilag megszüntetem és akkor Brüsszel fog vizsgálódni, hogy a 
MOL miért él vissza a monopolhelyzetével. Ez egy nagyon világos transzponens megoldás,  
 
- Mv.: bármennyire is elfogadom az ön formállogikáját, ha végignézem csak, amit itt táblázatban 
többször mutattunk a nézõknek, mégis csak Magyarországon a térségben a legmagasabb akár 
a benzin ára, akár a gázolaj ára, szóval valamit ez jelent.  



 
- M.Gy.: Hadd mondjam el önnek, hogy a nettó ára nem magasabb és nem alacsonyabb, mint 
az európai átlag, Ausztriában is ugyanolyan ára, a nettó ára ugyanolyan a benzinnek, a 
gázolajnak, mint Magyarországon, a környezõ országokat, ha nézem,  
 
- Mv.: és amik rárakódnak,  
 
- M.Gy.: 17 Ft-tal magasabb adó megy rá a gázolajra, 7 Ft-tal magasabb adó megy rá a 
benzinre. Ez a különbség. Ezt nem lehet a MOL-on leverni, nagyon sajnálom, de ez nem a 
MOL-nak a döntése,  
 
- Mv.: hanem? Ez állami döntés? 
 
- M.Gy.: állami döntés, a MOL a versenypiacon dolgozik, a versenytársaival veszi fel a versenyt 
és velük szemben kell helytállnia egy versenyben és ez a kihívás számunkra.  
 
- Mv.: Sokat fogunk még errõl beszélgetni, duplán lejárt az idõnk, köszönöm szépen. Nézõink 
ajánlása és a MOL napokban közzétett negyedévi rekordnyereségérõl szóló hírek nyomán 
foglalkoztunk azzal, hogy miért ilyen magasak nálunk az üzemanyagárak. Megkérdeztük 
Kovács Kázmért, az Autóklub vezetõ jogászát, Mosonyi Györgyöt, a MOL vezérigazgatóját, és 
Nagy Zoltánt, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét. 
 
Forrás: OBSERVER 
 
 


