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A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 

(Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt 

indult eljárásban tartott utóvizsgálat során meghozta az alábbi 

 

v é g z é s t  

 

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. 

 

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

1) A Gazdasági Versenyhivatal 2006. január 16-án a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. 

§ (1) bekezdése és a 70. § (1) bekezdése együttes alkalmazásával versenyfelügyeleti 

eljárást indított az eljárás vont vállalkozás ellen annak vizsgálatára, hogy megsérti-e a 

Tpvt. 21. § f) és i) pontját azzal, hogy az ADSL hozzáférés szolgáltatást csak 

vezetékes telefon (PSTN) hozzáférési szolgáltatása igénybevétele esetén nyújt.  

 

2) A Versenytanács az eljárást megszüntette, egyben a Tpvt. 75. § alapján – vállalásával 

egyezıen – arra kötelezte az eljárás vont vállalkozást, hogy 2007. május 24. napjáig 



2.  o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

vezesse be a hagyományos vezetékes telefonszolgáltatás (PSTN) hozzáférés nélküli 

(„csupasz”) ADSL hozzáférés szolgáltatást. 

 

II. 

 

3) A Tpvt. 76. § (1) bekezdés a) pontja szerint a vizsgáló utóvizsgálatot tart a 75. § 

szerinti végzésben meghatározott kötelezettség ellenırzése érdekében. 

 

4) A Tpvt. 76. § (4) bekezdés a) pontja szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló 

jelentése alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha az ügyfél a 

kötelezettséget nem teljesítette, végzéssel bírságot (78. §) szab ki, kivéve, ha a 

körülmények változására tekintettel a kötelezettség teljesítésének kikényszerítése nem 

indokolt; ilyen esetben, továbbá akkor, ha az ügyfél a kötelezettséget teljesítette, az 

utóvizsgálatot végzéssel megszünteti. 

 

5) Az eljárás alá vont vállalkozás 2007. március 1-jétıl bevezette a nagykereskedelmi 

„csupasz” ADSL szolgáltatást, míg annak kiskereskedelmi változatát a vele egy 

vállalkozás-csoportba (Tpvt. 15. §) tartozó T-Online Zrt. 2007. április 3-án vezette be, 

vagyis a 2) pont szerinti kötelezettséget teljesítette. Ezért a Versenytanács – egyezıen 

a vizsgálónak a Tpvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján tett indítványával – az 

utóvizsgálatot a Tpvt. 76. § (4) bekezdés a) pontja alapján megszüntette. 

 

6) A végzés ellen a Tpvt. 82. § alapján nincs helye jogorvoslatnak. 

 

Budapest, 2008. január 21. 


