
Összefoglaló a gazdasági VersenyhiVatal 
2016. éVi országgyűlési beszámolójáról

„A versenyhatóság független államigazgatási szervként 
őrködik a verseny tisztasága és szabadsága felett, hiszen a 

verseny fenntartása és fejlesztése fontos közérdek, társadalmi 
haszonnal jár és hozzájárul a fogyasztói jólét javulásához.”

Dr. Juhász Miklós  /  a Gazdasági Versenyhivatal elnöke

A GVH tevékenysége alapvetően három pilléren nyugszik. A jogalkalmazói, 
versenyfelügyeleti feladatai mellett, munkájának fontos részét képezi a 
versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése is.

• kartellek elleni küzdelem

• fúziós rezsim gyorsabbá, hatékonyabbá tétele

• sérülékeny fogyasztók védelme, online térben
   megjelenő fogyasztói szokások feltérképezése

• KKV-k megfelelés irányába való terelése

• versenyjogi megfelelés elősegítése
   „soft law” eszközökkel

• honlap, elektronikus ügyintézés fejlesztése

• szervezeti kultúra fejlesztése

• versenypártolási munka hatásának nyomon 
   követése

• versenykultúra fejlesztése – kommunikációs
   kampányok

• GVH társadalmi hasznának feltárása

A GVH 
feladatai

2016. évi célok

 A GVH 2016-ban alkalmazta először a figyelmeztetést, mint 
szankciót két esetben is az első alkalommal jogsértést elkövető 
KKV-kkal szemben, egyúttal írt elő számukra a jövőbeli 
megfelelést biztosító belső szabályrendszer felállítását

Gazdasági 
Versenyhivatal
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• I. Magyar Versenyjogi Fórum - a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közösen

• Nyitott GVH program

• „Nem marad köztetek” – kartellellenes kampány

• „Ne legyen könnyű préda” – fogyasztóvédelmi kampány

• „Hogyan maradjon tiszta” – tájékoztató füzet KKV ajánlattevők számára közbeszerzési  eljárásokban

•  „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – Tanulmányi verseny

• A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda tevékenysége folytatodott, öt megyei jogú városban
  (Debrecenben,Egerben, Győrben, Pécsett ésSzegeden) elsősorban fogyasztóvédelmi területen segíti
  a Hivatal munkáját.

• Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ továbbra is szakmai képzéseket
  nyújt a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságainak.

• A GVH szakmai támogatást nyújtott a Pénzsztár program megvalósításához.

Fontosabb programok a 2016-os évben

• 7 törvénytervezeten felül 92 egyéb előterjesztés érkezett a GVH-hoz véleményezésre 
   a közigazgatási egyeztetési rendszerben.

• A Hivatal 31 előterjesztéshez fűzött észrevételt, vagy tett javaslatot korrekcióra.

• Ezen felül a kormányportálra az év során feltett 394 jogszabálytervezet közül 3 esetében tett 
   a GVH észrevételt.

Versenypártolás 2016-ban



Az üdülési jogok piacára vonatkozó 
szabályozás újragondolása.

Az orvosi, táplálkozástudományi és diatetikus 
szakemberek nemzeti egyesületeinek és intézmények 

ajánlásainak szabályozása.

Az árubemutatóval egybekötött 
termékértékesítésre 

vonatkozó szabályok felülvizsgálata, 
mivel a GVH tapasztalatai szerint a vállalkozások 

továbbra is tartanak olyan egészségügyi 
állapotfelmérést, ahol termékértékesítés is 

történik megkerülve a hatályos jogszabályokat, 
valamint lévén, hogy az adásvételi 

szerződések a vállalkozások telephelyén 
törénnek a fogyasztóknak nincs elállási joguk, 

azonban e tényről nem tájékoztatják őket.

Javaslatok az 
Országgyűlés részére

A GVH-ra fordított adóforintok 
megtérülnek – A fogyasztók a 

GVH működésének köszönhetően 
a költségvetésének több mint 
hatszorosát takarították meg a 

tevékenysége révén a 2011-16-os 
időszakban.

A GVH társadalmi haszna

6x2.

3.

1.

A GVH hozzájárul 
a versenybarát 

szabályozási környezet 
kialakulásához, 

a verseny széles körű 
elfogadottságához. 

E körben véleményezi 
a feladat-és hatáskörét, 
továbbá a versenyt, a 
piacra lépés feltételeit 

érintő, valamint az 
árakra vagy az értékelési 
feltételekre vonatkozó  
előírásokat tartalmazó 

szabályozási koncepciókat,   
jogszabálytervezeteket az 
önkormányzati rendeletek 

kivételével.

Versenypártolás Versenykultúra 
fejlesztése

A GVH segíti a fogyasztók 
és a vállalkozások tudatos 
piaci magatartását, ezzel 

is hozzájárulva 
a verseny, valamint 

a tudatos fogyasztói 
döntéshozatal 

közgazdaságtani 
és jogi kérdéseivel 

foglalkozó 
szakmai közélet 

fejlődéséhez.

 III.
pillér

 II.
pillér

Jogalkalmazás
A GVH

• fellép a kartellekkel, 
valamint az olyan 

tisztességtelen 
és versenykorlátozó piaci 

magatartásokkal szemben, 
amelyek a gazdasági 

verseny megakadályozását, 
korlátozását vagy torzítását 
célozzák, vagy ilyen hatást 

fejtenek ki,

• fellép olyan 
vállalkozásokkal szemben 
is, amelyek visszaélnek a 

gazdasági erőfölényükkel,

• ellenőrzi az 
összefonódásokat,

• fogyasztóvédelmi 
tevékenysége keretében 
fellép a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokkal 
szemben, amennyiben 
azok a verseny érdemi 

befolyásolására alkalmasak.

 I.
pillér
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2016. évi számok és eredmények

Kiszabott bírság

2016-ban indult eljárások 2016-ban lezárt eljárások

fogyasztóvédelmi ügyek
769.200.000 Ft

   Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: 43 ügy

   Összefonódások ellenőrzése: 58 ügy

   Versenykorlátozó megállapodás: 9 ügy

   Erőfölénnyel való visszaélés: 2 ügy

versenykorlátozó 
megállapodások

4.491.638.000 Ft

erőfölénnyel való 
visszaélések

88.000.000 Ft

összesen: 5.363.838.000 Ft

2%
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38%

52%

5% 5%

41%

49%

   Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: 53 ügy

   Összefonódások ellenőrzése: 63 ügy

   Versenykorlátozó megállapodás: 7 ügy

   Erőfölénnyel való visszaélés: 7 ügy

Fúziókontroll

1. Sommás eljárásokra vonatkozó szabályok alkalmazása

2. 2017. évtől átalakuló fúziós rezsim előkészítése

Egyszerűsített eljárások átlagos elintézési ideje napokban

2012 2013 2014 2015 2016

36

42

31

18

12

54



Versenykorlátozó megállapodások

A GVH 7 versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó szabályok 
feltételezett megsértése kapcsán indított eljárásban hozott döntést, 
amelyek közül egy eljárás egy korábbi eljárás utóvizsgálatára vonatkozott.

Kartell Chat bevezetése - A Kartell Chat, az engedékenységi politika és 
az informátori díj intézmények mellett új és fontos információszerző 
lehetőséggé vált a GVH kartell felderítése számára. A három 
információforrás egymást kiegészítve, egymást erősítve működik.

Egyezségi eljárás - Az egyezségi eljárás lényege, hogy a GVH 10-30% kal 
csökkenti a bírság összegét, ha az eljárás alá vont vállalkozás elismeri 
az elé tárt bizonyítékok alapján az általa elkövetett jogsértést, továbbá 
lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás 
tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárás 
gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi 
eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások számára is jelentős 
költség-megtakarítást eredményezhet.

Erőfölénnyel való visszaélés

7 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indított eljárásban hozott döntést a Versenyhivatal, 
amelyek közül kettő korábbi eljárások utóvizsgálatára vonatkozott.

Az üres hordozói díjjal (ÜHD) kapcsolatos GVH döntés: az EU ban Magyarország a második 
tagállam, ahol a GVH fellépése nyomán bevezetésre kerül az ÜHD visszatérítésének lehetősége 
a fogyasztók számára. A közös jogkezelők vállalták, hogy erről 3 évig 45 milliós kam-
pányt indítanak. Azok a fogyasztók, akik bizonyítani tudják, hogy az ÜHD köteles 
adat-hordozón csak saját tartalmat tárolnak, visszakapják az ÜHD-t.  A felmerült 
jogvitákat – a GVH által előírtak szerint - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
keretében működő  Egyeztető Testület bírálja el díjmentesen.

Fogyasztóvédelmi ügyek

A lezárt ügyek 41%-a, 
érintett piacok: 
pénzügyi szolgáltatások, 
kiskereskedelem, 
infokommunikáció, 
utazás, kozmetikai 
termékek, élelmiszerek 
piaca.

41%

Piacelemzési 
eljárások

1. filmforgalmazási és
     moziüzemeltetési piacok

2. hazai személy és
     kishaszongépjármű
     forgalmazás- és javítás 
     piacai

Ágazati vizsgálatok

1. online szálláshelyfoglalás – ágazati jelentés közzététele
      A GVH arra a következtetésre jutott, hogy a szálláshelyek csak a saját honlapjukon
      megjelentetett feltételeknél nem adhatnak kedvezőbb feltételeket a szállásközvetítőknek, 
      más szálláshely közvetítőnél azonban kínálhatnak kedvezőbb árakat, az ezt tiltó kikötés tilos.

2. bankkárttyaelfogadás piaca – vizsgálat előkészítése
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