Tisztelt Elnök úr!

A Telenor Magyarország Zrt. nevében köszönjük a lehetőséget a bírságközlemény tervezetek
véleményezésére. A Telenor támogatja a tisztelt Hatóság törekvését arra vonatkozóan, hogy
eredményesebben lépjen fel a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok tanúsítóival szemben, azonban
álláspontunk szerint erre nem a közleményben felvázolt irány lenne a célravezető. A prudensen
működő piaci szereplők, a jogszabályi megfelelőségre figyelmet fordító (jellemzően) nagyvállalatok
számára már jelenleg is megfelelő elrettentő erőt képviselnek a hatóság által kiszabott bírságok,
velük szemben a bírság mértékének további emelése szükségtelen. Ennek oka, hogy a jogsértőnek
minősített gyakorlatokhoz tartozó reklámköltség, mint a bírság alapjául szolgáló tényező eleve kellő
megfontolásra inti a jelentősebb marketingköltéssel dolgozó (és ezáltal a fogyasztók széles körét
elérő) vállalkozásokat a kereskedelmi gyakorlatok megtervezése során, a jogsértéssel érintett
árbevétel 5 százalékának figyelembe vétele pedig kellően magas érték ahhoz, hogy elrettentsen a
tisztességtelen gyakorlatok által történő előnyszerzéstől.
Ezzel szemben több, akár kifejezetten jogsértés céljából létrehozott vállalkozás különösebb nehézség
nélkül megteheti, hogy a vele szemben kiszabott bírságösszeget nem fizeti be, hanem jogsértő
tevékenységét egy másik hasonló cégformába menekíti át. Álláspontunk szerint sokkal hatékonyabb
lenne a bírságok növelése helyett a szankciók érvényesülésének szigorítása irányába történő
elmozdulás, akár a már rendelkezésre álló büntetőjogi eszközök következetes alkalmazása útján.
Ahogyan a büntetőjogban, úgy a fogyasztóvédelmi- és a versenyjogban sem a büntetés mértékének
növelésére kellene összpontosítani, hanem arra, hogy jogsértések esetén a következmények senki
számára se legyenek elkerülhetőek.
Véleményünk szerint az ismétlődő jogsértések esetén figyelembe vehető időtáv 5 évről 15 évre
történő növelése az említett logika mentén szintén hatástalan intézkedés lenne, mivel a nagy múltú
piaci vállalatok számára már a jelenlegi 5 év is kellő elrettentő erőt biztosít, a cégek elkülönült
felelősségével visszaélő, és ezért rendszeresen megszűnő, majd újjáalakuló vállalkozások számára
pedig ez az eszköz egyébként is hatástalan.
Bízunk benne, hogy a tisztelt Hatóság a Telenor fenti álláspontját is figyelembe veszi a
bírságközlemény tervezett módosításának elfogadásakor.
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