1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgálók: dr. Kovács-Hum Eszter

E-mail: Hum.Eszter@gvh.hu

Rieger Dóra

E-mail: Rieger.Dora@gvh.hu

dr. Pfund Erik

E-mail: Pfund.Erik@gvh.hu

Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: AL/305-

/2020.

Végzés
A

Gazdasági

Versenyhivatal

a

műsorszolgáltatás

és

műsorterjesztés

magyarországi piacán a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. § (1) bekezdése alapján a piaci
folyamatok megismerése és értékelése céljából ágazati vizsgálatot indít.
E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
I. Tényállás
A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a televíziós műsorszolgáltatók a
jelentősebb méretű műsorterjesztő vállalkozások számára kedvezőbb díjak mellett
nyújtják szolgáltatásaikat, mint a kisméretű műsorterjesztőknek. Ebből következően a
kisebb műsorterjesztők magasabb költségekkel szembesülnek, mint nagyméretű
versenytársaik.
A fenti piaci körülmények arra utalnak, hogy a műsorszolgáltatás és
műsorterjesztés piacán a verseny torzul vagy korlátozódik, a Gazdasági Versenyhivatal
ezért a piaci folyamatok feltárása és értékelése érdekében ágazati vizsgálatot indít.
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A műsorszolgáltatók és műsorterjesztő vállalkozások közötti árazási viszony
alakulása tekintetében szükséges felmérni a műsorszolgáltatás és műsorterjesztési
szolgáltatás jellemzőit és összefüggéseit, továbbá ezen szempontoknak a piaci
szereplők stratégiájára, valamint a nagykereskedelmi piacon érvényesülő árakra
kifejtett hatását, illetve a méretgazdaságossági szempontokat. Vizsgálandó kérdés
továbbá, hogy e körben milyen különbségek mutathatók ki a nagy méretű, illetve kis
méretű, lokális műsorterjesztők között.
A műsorterjesztő vállalkozások a műsorszolgáltatóktól vásárolt tartalmakat
programcsomagokba szerkesztik, majd ezen csomagokat értékesítik a fogyasztók felé.
A műsorterjesztők által a műsorszolgáltatók felé fizetendő díjak mértéke – mint a
műsorterjesztő vállalkozásokat terhelő jelentős input költségtétel – befolyásolja azt,
hogy a fogyasztók számára milyen áron tudják kínálni a szolgáltatásokat. A kisebb
méretű műsorterjesztő vállalkozások által tapasztalt magasabb költségek hatással
lehetnek tehát a televíziós műsorok kínálatára és az ezen piaci szereplők által
alkalmazott fogyasztói árakra. Azonban a nagyobb méretű műsorterjesztők által
generált fokozottabb ár-, illetve minőségi verseny, illetve egyes hírközlési szolgáltatók
hatékonyságának növekedése a fogyasztók számára pozitív hatásokkal járhatott, illetve
járhat. Az ágazati vizsgálat ezért kiterjed a fenti piaci jellemzők fogyasztói jólétre
gyakorolt hatásának vizsgálatára.
II. Alkalmazott jogszabályi rendelkez ések
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági
Versenyhivatal, amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények arra utalnak,
hogy az adott ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, a
piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel ágazati vizsgálatot indít. Az
ágazati vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg kell jelölni, hogy mely piaci
körülményekre tekintettel szükséges az ágazati vizsgálat megindítása.
Az ágazati vizsgálatra a Tpvt.-nek a versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó, a
Tpvt. 43/D. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell. Egyebekben az ágazati vizsgálatra – ha a Tpvt. VIII. Fejezete eltérően
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nem rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a Tpvt. 43/D. § (2) bekezdés b)
pontjában megjelölt rendelkezéseit azzal, hogy ügyfél alatt az ágazati vizsgálat tárgyát
képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozást, fellebbezés alatt pedig a
(4) bekezdés szerinti jogorvoslatot kell érteni.
III. A döntés
Az I. és II. részben írtakra tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 43/D. §
(1) bekezdésének alkalmazásával a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A

Tpvt.-nek

az

ágazati

vizsgálatra,

illetve

az

Ákr.-nek

a

végzés

fellebbezhetőségére vonatkozó rendelkezései az ágazati vizsgálatot megindító végzés
ellen nem biztosítanak önálló jogorvoslatot.
IV. Egyéb kérdések
A Tpvt. 43/D. § (1) bekezdése szerint a vizsgálatindító végzést hirdetményi úton
kell közölni.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján,
valamint a honlapján helyezi el.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet
másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését
követő tizenötödik nap.
Az ágazati vizsgálat lefolytatására irányadó jogszabályi rendelkezéseket illetően
a Gazdasági Versenyhivatal az alábbiak szerint ad tájékoztatást.
Az ágazati vizsgálatra a Tpvt. 43/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján
megfelelően alkalmazni kell a Tpvt. 53/A. §-át [a kapcsolattartás általános szabályai],
53/B. §-át [nyelvhasználat], 54. § (1)-(3) bekezdését [adatkezelés], 54/A. § (4)
bekezdését [adatok zárt kezelése], 55. § (1), (3) és (4) bekezdését, 55/A. §-át, 55/B. §
(1), (2) és (7) bekezdését, 55/C. §-át, 55/D. §-át [az iratbetekintésre és az eljárás során
keletkezett adatok megismerésére vonatkozó szabályok], 56. §-át [a mulasztás
igazolása], 62/B. § (6) és (8)-(10) bekezdését [eljárási költség], 64. §-át [a határidő
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számítása], 64/A. §-át, 64/B. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdését, 64/C. §-át, 64/E. §-át [a
tényállás tisztázása], valamint 78. § (2) bekezdését [eljárási bírság].
A Tpvt. 43/D. § (2) bekezdése b) pontja alapján az ágazati vizsgálatra
megfelelően alkalmazni kell – ha e fejezet eltérően nem rendelkezik – az Ákr.-nek a
jogszerűség elvére, a hatékonyság elvére, az ügyfélre vonatkozó alapelvekre, valamint
a jóhiszeműség elvére és a bizalmi elvre, a képviselet általános szabályaira és a
meghatalmazásra, a megkeresésre, – az eljárás résztvevőinek az eljárással összefüggő
kérelmei vonatkozásában – a kérelemre, annak tartalmára, előterjesztésére és
elbírálására, a hiánypótlásra, a kérelem visszautasítására, a kérelem nyomán indult
eljárás megszüntetésére, az igazolási kérelemre, az eljárási cselekményről való
értesítésre, az eljárási cselekmények rögzítésére, a végzésre, a döntés tartalmára és
formájára, véglegességére, közlésére, kijavítására, kiegészítésére, módosítására vagy
visszavonására, a fellebbezésre jogosultakra, az önálló fellebbezéssel támadható
végzésekre, a fellebbezés halasztó hatályára, a fellebbezés előterjesztésére, valamint a
végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit.
A Tpvt. 64/B. § (1) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal felhívására az
az ágazati vizsgálat tárgyát képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás
köteles közölni a tényállás tisztázásához, illetve az ágazati vizsgálat eredményes
lefolytatásához szükséges adatot, ideértve a személyes és – ha az érintett adat védelmét
szabályozó törvény azt nem zárja ki – a védett adatot is. A Tpvt. 43/D. § (3) bekezdése
szerint amennyiben a megkeresett személy a felvilágosítás adására, adat, irat
szolgáltatására vonatkozó megkeresésnek nem vagy késedelmesen tesz eleget, valótlan
adatot szolgáltat vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon felróhatóan
megszegi, eljárási bírsággal sújtható.
Az ágazati vizsgálat eredményéről a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 43/E. §
(1) bekezdése szerint – ésszerű időn belül – jelentést készít. A Tpvt. 43/E. § (4)
bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az ágazati vizsgálat eredményéről
készített jelentést honlapján közzéteszi.
A jelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal a
Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése szerint biztosítja, hogy az érintettek a jelentés tartalmára
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írásban észrevételeket tehessenek, illetve a Tpvt. 43/E. § (3) bekezdése alapján a
Gazdasági Versenyhivatal e célból nyilvános meghallgatást tarthat.
A Tpvt. 43/F. §-a szerint, amennyiben az ágazati vizsgálat eredménye alapján
olyan piaci zavar áll fenn, amely versenyfelügyeleti eljárás révén nem vagy nem teljes
körűen orvosolható, a Gazdasági Versenyhivatal erről tájékoztatja az Országgyűlés
feladatkörrel rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező
minisztert vagy hatóságot. A Gazdasági Versenyhivatal továbbá kötelező erővel nem
rendelkező nyilvános ajánlást adhat ki a piaci szereplők számára a tisztességes és
hatékony verseny fenntartását és előmozdítását, az üzletfelek megfelelő tájékoztatását
elősegítő

legjobb

gyakorlatokra,

követendőként

ajánlott

piaci

magatartásra

vonatkozóan, illetve szükség esetén jogszabály megalkotását vagy módosítását
kezdeményezheti az arra jogosult szervnél.
Budapest, 2020. június 2.
P.h.
Rigó Csaba Balázs
elnök

5

