A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdéseivel kapcsolatban:
A GVH 2016 februárjában közleményt adott ki, amely többek között az alábbi
megállapításokat tartalmazta:
-A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a MasterCard Europe SA
(MasterCard) visszaélt gazdasági erőfölényével, mert 2011. február 8. és 2013.
december 31. között úgy állapította meg bankközi jutalékának mértékét, hogy az
alkalmas volt versenytársak kiszorítására a piacról.
-A MasterCard a magyarországi kártyapiacon erőfölényes pozícióban volt a vizsgált
időszakban, és e pozícióját erősítette, hogy behozhatatlan versenyelőnyre tett szert a
VISA-val szemben, utóbbi felső korlátja miatt a bankközi jutalék meghatározásában.
MasterCard a fentiek tudatában olyan szinten határozta meg bankközi jutalékának
szintjét, amelynek következtében tovább csökkent a MasterCard piaci erőfölénye
miatt már amúgy is meggyengült verseny.
-Erre tekintettel a GVH megállapította, hogy a MasterCard visszaélt gazdasági
erőfölényével.
Az ügyben ismereteink szerint a Mastercard megfizette a kiszabott 88 milliós
büntetést, egyben bírósághoz fordult.
A mostani jelentés összefoglalójában nem látható utalás erre a korábbi ügyre,
noha lényegében az akkor kialakult erőviszonyok állnak fenn a mai napig a hazai
kártyapiacon.
Kérdéseim:


A GVH elveszítette a pert? A Mastercardnak visszatérítették a kiszabott
büntetést?



A GVH szerint jelenleg a Mastercard, aminek piaci részesedése nem
csökkent, visszaél gazdasági erőfölényével?



Amennyiben nem, történt a GVH részéről tévedés a 2016-ban nyilvánosságra
hozott megállapításokat megelőzően?



A jelentés ajánlásai között nem találtam arra való utalást, hogy a
kártyatársaságok között élénkíteni kellene a - GVH korábbi megfogalmazása
szerinti - "amúgy is meggyengült verseny." Ezt jelenleg nem tekinti
prioritásnak a hivatal?

a következő válaszokat adja:
A GVH elveszítette a pert? A Mastercardnak visszatérítették a kiszabott büntetést?
A VJ/46/2012 ügyben hozott döntés bírósági felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
A GVH szerint jelenleg a Mastercard, aminek piaci részesedése nem csökkent,
visszaél gazdasági erőfölényével?

A GVH a most lezárult ágazati vizsgálatban a bankkártyás elfogadói piaci versenyviszonyokat
vizsgálta, így a kártyakibocsátói piac versenyviszonyai az ágazati vizsgálat tárgyán kívül esnek.
Az ágazati vizsgálat és a fent hivatkozott versenyfelügyeleti eljárás tárgya különbözik, így
utóbbi kérdés nem képezte a GVH vizsgálódásának tárgyát, és azzal kapcsolatban a GVH nem is
fejtett ki álláspontot.
Amennyiben nem, történt a GVH részéről tévedés a 2016-ban nyilvánosságra hozott
megállapításokat megelőzően?
A GVH a VJ/46/2012 sz. eljárásban hozott határozatában egy konkrét, 2011-2013 közötti
magatartást vizsgált. Az eljárásban vizsgált piaci viszonyok alapvetően változtak meg 2014-től
kezdődően, az ügy tárgyát képező bankközi jutalékok jogszabályban történő maximálásával,
éppen ezért a határozat is rögzítette, hogy a vizsgált magatartás 2013 végén véget ért. A
döntésről kiadott közlemény nem a 2016-os piaci helyzetet ismertette, hanem a VJ/46/2012
ügyben vizsgált időszak tekintetében a GVH által megállapított körülményeket mutatta be. A
most lezárult ágazati vizsgálat megállapításai nem függnek össze a VJ/46/2012 ügyben hozott
határozatban foglaltakkal, következésképpen azt nem is írják felül.
A jelentés ajánlásai között nem találtam arra való utalást, hogy a kártyatársaságok
között élénkíteni kellene a - GVH korábbi megfogalmazása szerinti - "amúgy is
meggyengült verseny." Ezt jelenleg nem tekinti prioritásnak a hivatal?
A most lezárult ágazati vizsgálatnak a kártyatársaságok közötti verseny, illetve a kártyapiac
kibocsátói oldala nem volt tárgya, így abban a vonatkozásban a GVH megállapításokat sem tett.
Megjegyezzük, hogy az elfogadói oldalon a kártyatársaságok közötti verseny helyett az
elfogadók közötti verseny bír kiemelt jelentőséggel, mivel az elfogadók mindkét nemzetközi
kártyatársaság (Visa, MasterCard) kártyáit elfogadják.
Budapest, 2019. július 19.
Gazdasági Versenyhivatal
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