VERSENYTANÁCS
Vj-14/2007/81.
A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a
- az Argo TV – Magyar ATV Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Budapest I.
rendő eljárás alá vont vállalkozás,
- a TeleMédia InteracTV Produkciós Korlátolt Felelısségő Társaság Újlengyel II.
rendő eljárás alá vont vállalkozás,
- a Mobilpress Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Budapest III.
rendő eljárás alá vont vállalkozás
ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult Vj-14/2007. 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 Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) versenytanácsa Vj-14/2007/60.
számú végzésében megszüntette az eljárás alá vontakkal szemben folytatott
versenyfelügyeleti eljárást, egyben kötelezte az eljárás alá vontakat az alábbi
vállalásaik teljesítésére:
- A TeleMedia InteracTV Produkciós Korlátolt Felelısségő Társaság és a Mobilpress
Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2007. szeptember 1-tıl
vállalja, hogy
1.
a nézıket tájékoztatja arról, hogy a kérdésre adandó válasz ismerete és az
emeltdíjas betelefonálás nem feltétlen eredményez nyerést oly módon, hogy a
képernyın minden nehézség nélkül olvasható futószövegben, illetve a játékszabályban
megjelenik: „a telefonhívás nem garantálja a mősorba kapcsolást”;
2.
a hívásonként fizetendı audiofix hívás díja a fogyasztók által minden nehézség
nélkül olvasható betőnagysággal, folyamatosan jelenik meg a képernyın, oly módon,
hogy a bető mérete legalább 15 pixel lesz;
3.
az adás során illetve a telefonban elhangzott tájékoztatás nem ad olyan
információt, amely arról biztosítja a nézıt, hogy újrahívás esetén biztosan adásba
kerül;
4.
a mősor során nem hangzik el olyan, vagy azzal egyenértékő állítás, hogy senki
sem hívja a mősor telefonszámát;
5.
amennyiben több módszer, szabály is létezik a telefonálók bekapcsolására, úgy
az adott játéknál éppen érvényes szabályról a mősorvezetı, vagy egy grafikai elem
folyamatosan, jól érzékelhetıen tájékoztatja a nézıket;
6.
a mősor során külön szerepelteti az alap és a bónusz nyeremény összegét.
- Az Argo TV – Magyar ATV Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2007.
szeptember 1-tıl vállalja, hogy csak olyan játékmősort sugároz, ami a fenti feltételeket
maradéktalanul teljesíti, továbbá honlapján és teletext adásában részletesen ismerteti
10 5 4 B UD A P E ST , A L K O T MÁ N Y U. 5 . T E L EF O N: 4 7 2- 8 8 6 4 F AX : 47 2- 8 8 6 0
W W W .G VH.H U

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.
a játék lényegét, melybıl kiderül, hogy a telefonhívás nem garantálja a
mősorba kapcsolást;
8.
a lehetséges játékszabályokat, felhívva a figyelmet arra, hogy e szabályok játék
közben változhatnak, a mősorvezetı, vagy a feliratok azonban mindig egyértelmővé
teszik, hogy adott idıszakban melyik szabály az érvényes
9.
a fizetendı hívásdíjat, amit játékba kerüléstıl függetlenül kell megfizetni.
A GVH a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (1)
bekezdés a) pontja alapján utóvizsgálatot tartott annak ellenırzésére, hogy eljárás alá
vontak teljesítették-e a végzésben elıírt kötelezettségeiket.
Az utóvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az I. rendő eljárás alá vont honlapján
és teletextjén egyebek mellett az alábbiak szerepelnek: a) a játékos adásba kapcsolását
számítógép végzi, b) a telefonhívás nem garantálja a mősorba kapcsolást, nem kerül
minden telefonáló adásba, c) a számítógép véletlenszerően, közvetlenül kapcsol
adásba valakit a telefonálók közül, d) a stúdióba bekapcsolásra nem kerülı hívások is
számlázásra kerülnek. A vizsgált tájékoztatások tartalmazzák a hívás díját is.
Az utóvizsgálat során megállapítást nyert az is, hogy
- a II. rendő eljárás alá vont által az I. rendő eljárás alá vont programjában mősoron
lévı játékban a futószövegben, illetve a II. rendő eljárás alá vont játékszabályában
megjelenik: „a telefonhívás nem garantálja a mősorba kapcsolást”,
- a mősor során a hívásonként fizetendı hívás díja 15 pixel nagyságban jelenik
meg,
- a véletlenszerően vizsgált játékokban, illetve a telefonban elhangzott
tájékoztatás nem ad olyan információt, amely arról biztosítja a nézıt, hogy újrahívás
esetén biztosan adásba kerül, továbbá a mősor során nem hangzott olyan, vagy azzal
egyenértékő állítás, hogy senki sem hívja a mősor telefonszámát,
- a mősorba való bekerülés egyféleképpen történik. Az adásba való kapcsolást
számítógép végzi,
- a mősor során külön szerepelt az alap és a bónusz nyeremény összege.
Az utóvizsgálat során a III. rendő eljárás alá vont jogutódja az M Factory
Kommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság arról nyilatkozott, hogy a
versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált, illetve azzal egyenértékő tevékenységet nem
folytat. Továbbá, a GVH-nak ennek ellentmondó tényre vonatkozó információ nem
állt rendelkezésére.
A versenytanács a fentiek alapján megállapítja, hogy eljárás alá vontak a Vj14/2007/60. számú végzésben megállapított kötelezettségeket teljesítették, így a Tpvt.
76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az utóvizsgálatot a rendelkezı résznek
megfelelıen megszüntette.
A végzés elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82. § (1) bekezdése, illetve a 76. § (4) és (5)
bekezdése zárja ki.

Budapest, 2008. február 25.
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