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A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítı Zrt. 

(Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult Vj-

110/2007. számú versenyfelügyeleti eljárásban elrendelt utóvizsgálat keretében – tárgyaláson 

kívül – meghozta az alábbi  

 

v é g z é s t 

 

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. 

A végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

 

Indokolás 

 

1. A Versenytanács Vj-110/2007/106. számú végzésével az MPK Magyar Pénzügyi 

Közvetítı Zrt. ellen indított versenyfelügyeleti eljárást megszüntette, egyben – 

vállalásával egyezıen – arra kötelezte az eljárás alá vontat, a végzés kézhezvételérıl 

számított 30 napon belül oly módon módosítja internetes honlapjának tartalmát, hogy 

mellızze a fogyasztók arról való tájékoztatását, 

• „a pénzpiac teljes kínálatából” választja ki a fogyasztók számára szükséges 

terméket, 

• „brókeri szintő mélységben” vizsgálja a teljes pénzpiacot, 

• az általa a fogyasztónak kínált megoldás révén a fogyasztónak nem kell több tíz 

pénzintézetet végigjárnia vagy sorban állnia. 

 

2. A Gazdasági Versenyhivatal 2008. február 12-én utóvizsgálatot indított annak 

ellenırzésére, hogy eljárás alá vont teljesítette-e a kötelezettségvállalásában foglaltakat. 

 

3. Az utóvizsgálat során a vizsgálók megállapították, hogy az eljárás alá vont internetes 

honlapján a Vj-110/2007/106. számú végzés rendelkezı részében szereplı tájékoztatások 

nem szerepelnek, a honlapon elhelyezett tájékoztatások tartalma módosult, s 

indítványozták az utóvizsgálat megszüntetését. 

 

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a 

vizsgáló utóvizsgálatot tart a 75.§ szerinti végzésben meghatározott kötelezettség 

teljesítésének ellenırzése érdekében. 
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5. A Tpvt. 76.§-a (4) bekezdése a) pontjának második fordulata értelmében az eljáró 

versenytanács a vizsgáló jelentése alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az 

utóvizsgálatot végzéssel megszünteti, ha az ügyfél a kötelezettséget teljesítette. 

 

6. A Versenytanács a fentiek alapján megállapította, hogy eljárás alá vont a vállalt 

kötelezettségeinek eleget tett, így az utóvizsgálatot megszüntette. 

 

7. A Versenytanács megjegyzi, az utóvizsgálat intézménye nem ad módot arra, hogy annak 

keretében kerüljön sor az eljárás alá vont módosított tartalmú tájékoztatásainak a 

versenyjogi értékelésére, erre legfeljebb csak egy új versenyfelügyeleti eljárásban nyílhat 

mód. 

 

8. A végzés elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82.§-ának (1) bekezdése, 76.§-ának (4) és 

(5) bekezdése zárja ki. 

 

 

Budapest, 2008. március 17. 

 
 


