A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdéseivel kapcsolatban:
1. Idén, hány versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH? Hogyan viszonyul ez a szám
a 2018-as hasonló adathoz?
2. Ezek az eljárások, hogyan oszlottak meg típusuk (tehát fogyasztóvédelmi,
erőfölényes, kartell, stb.) szerint idén, illetve tavaly?
3. Idén, hány döntést hozott versenytanács? Hogyan viszonyul ez a szám a 2018-as
hasonló adathoz?
4. Mekkora bírságot szabott ki idén a GVH, mennyit tavaly? Idén mekkora volt a
három legnagyobb büntetés, milyen ügyekben? Mire fordítják az így beszedett
összeget?
5. Az idén kiszabott bírságokból mennyit fizettek már be eddig az érintettek?
6. A versenytanács idei döntései közül, hány kapcsán indítottak közigazgatási pert?
Hogyan alakult ugyanez tavaly?
7. Az idén lezárult közigazgatási perek hány százalékát nyerte meg a GVH, mennyit
tavaly?
8. Volt-e arra példa idén, hogy a GVH korábban már beszedett bírságösszeget volt
köteles visszafizetni az elmarasztalt félnek? Amennyiben igen, hány alkalommal,
mekkora összegben, milyen kamatok mellett? Hogyan alakult ugyanez tavaly?
9. Mire fókuszál a 2020-as ellenőrzései során a leginkább a GVH, mire fókuszált
idén, illetve tavaly?
10. Hogyan értékelik összességében a magyar piacot a verseny tisztasága
szempontjából?
a következő válaszokat adja:
1. Idén, hány versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH? Hogyan viszonyul ez a
szám a 2018-as hasonló adathoz?
2018-ban összesen 104 eljárást indított a GVH, amelyből 50 versenyfelügyeleti eljárás és 54
bejelentéses eljárás volt. (Lásd a GVH Parlamenti Beszámolója a 2018. évről, 12. és 68. old.)
2019-ben a GVH 92 eljárást indított, amelyből 43 volt versenyfelügyeleti eljárás és 49
bejelentéses eljárás.
2. Ezek az eljárások, hogyan oszlottak meg típusuk (tehát fogyasztóvédelmi,
erőfölényes, kartell, stb.) szerint idén, illetve tavaly?
A 2018-ban indított eljárások közül 69 összefonódások ellenőrzése, 21 tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat, 10 versenykorlátozó megállapodás, 4 pedig erőfölénnyel való visszaélés
miatt indult. A 69 összefonódás ellenőrzése miatt indult eljárásból 15 versenyfelügyeleti eljárás
és 54 bejelentéses eljárás indult.

A 2019-ben indított eljárások közül 58 összefonódások ellenőrzése, 24 tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat, 6 versenykorlátozó megállapodás, 4 pedig erőfölénnyel való visszaélés
miatt indult.
3. Idén, hány döntést hozott versenytanács? Hogyan viszonyul ez a szám a 2018-as
hasonló adathoz?
2018-ban 475 döntést hozott a Versenytanács. Ebből 53 ügyzáró döntés, 422 pedig eljárás során
hozott, vagy jogorvoslati kérelmet elbíráló végzés.
2019-ben 447 döntést hozott a Versenytanács. Ez a szám 94 %-a a 2018-as adatnak. A
döntésekből 39 ügyzáró döntés, 408 pedig eljárás során hozott, vagy jogorvoslati kérelmet
elbíráló végzés.
4. Mekkora bírságot szabott ki idén a GVH, mennyit tavaly? Idén mekkora volt a
három legnagyobb büntetés, milyen ügyekben? Mire fordítják az így beszedett
összeget?
2018-ban a GVH összesen 5.575.180.500,- Ft versenyfelügyeleti bírságot, 2019-ben pedig
összesen 8.281.072.800,- Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.
2019-ben a 3 legnagyobb bírságösszeg:
1. VJ/13/2018 Telenor Magyarország -1,8 milliárd Ft (fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat)
2. VJ/19/2016 Siemens- 1,6 milliárd Ft (kartell)
3. VJ/85/2015 Facebook-1,2 milliárd Ft (fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat)
A versenyfelügyeleti bírság adók módjára behajtandó köztartozás. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az önálló szabályozó szervek (Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) kivételével
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által kiszabott és beszedett
bírság, annak késedelmi kamata és pótléka a költségvetési szervnél és területi szerveinél nem
használható fel. A beszedett bírság, késedelmi kamat, pótlék az Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja
szerinti fejezet javára elszámolandó, központi költségvetési bevételt képez.
5. Az idén kiszabott bírságokból mennyit fizettek már be eddig az érintettek?
A GVH nem tartja nyilván, hogy egy adott évben kiszabott bírságokból ugyanabban az évben
mennyit fizettek be az érintettek, mert a vonatkozó előírásoknak megfelelőn az állami
követelésekről és azok teljesüléséről folyamatos, analitikus nyilvántartást vezet. Így – a kiszabás
időpontjától függetlenül – a Versenyfelügyeleti bírság számlára évenként teljesített összes
befizetést tudjuk összegezni.
2019. összes befizetése:

4 364 676 000

2018. összes befizetése:

6 655 095 244

2017. összes befizetése:

3 240 399 968
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6. A versenytanács idei döntései közül, hány kapcsán indítottak közigazgatási pert?
Hogyan alakult ugyanez tavaly?
A versenytanács 2019. évi döntései közül eddig 21 ügyben, 2018-ban pedig 26 ügyben indítottak
közigazgatási pert az eljárás alá vont vállalkozások. Ebben benne vannak az egyszerűsített perek.
7. Az idén lezárult közigazgatási perek hány százalékát nyerte meg a GVH, mennyit
tavaly?
A GVH a 2019-ben lezárult közigazgatási perek 65 %-át nyerte meg, 2018-ban pedig 73, 3%-t.
Ebben benne vannak az egyszerűsített perek is.
8. Volt-e arra példa idén, hogy a GVH korábban már beszedett bírságösszeget volt
köteles visszafizetni az elmarasztalt félnek? Amennyiben igen, hány alkalommal,
mekkora összegben, milyen kamatok mellett? Hogyan alakult ugyanez tavaly?
2018-ban 9 alkalommal, összesen 138.173.090 Ft összegben fizetett vissza határozat alapján a
GVH versenyfelügyeleti bírságot, és 4 alkalommal, összesen 5.741.810 forint összegben fizetett
ki kamatot.
2019-ben 10 alkalommal, összesen 762.122.596 Ft összegben fizetett vissza határozat alapján
versenyfelügyeleti bírságot, és 6 alkalommal, összesen 14.335.272 forint összegben fizetett ki
kamatot.
9. Mire fókuszál a 2020-as ellenőrzései során a leginkább a GVH, mire fókuszált
idén, illetve tavaly?
A GVH eljárási prioritásai közé tartozott 2018-ban és 2019-ben is a kartellek (elsősorban a
közbeszerzési kartellek) elleni küzdelem, a sérülékeny fogyasztók védelme, valamint a digitális
piacok kereskedelmi gyakorlatai.
A versenyhatóság 2018-ban digitális fogyasztóvédelmi stratégiát dolgozott ki, lépést tartva a 21.
századi technológiai fejlődéssel annak érdekében, hogy hatékonyabban reagálhasson a piacok új
kihívásaira. A Hivatal ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordított a digitális gazdasággal
összefüggő kereskedelmi gyakorlatokra és számos eljárást folytatott le ilyen területen.
10. Hogyan értékelik összességében a magyar piacot a verseny tisztasága
szempontjából?
A GVH legutolsó Országgyűlés Beszámolójában összegzi a 2018-as év ágazati tapasztalatait (32.
o.), míg a 2019-es év vonatkozásában a következő beszámolójához készít majd ágazatonkénti és
eljárás-típusonkénti értékelést.
Budapest, 2020. január 10.
Gazdasági Versenyhivatal
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