
Állami gátak a piacon 
 
A GVH szerint többen élnek tisztességtelen eszközökkel 
 
    
Magyarországnak esélye lenne arra, hagy - kezdeményező fellépése és aktív szerepvállalása 
esetén - a regionális villamosenergia-piac vezetőjévé váljon - mutat rá egyebek között a 
Gazdasági Versenyhivatal a múlt évről szóló országgyűlési beszámolójában, amelyet e 
hónapban tárgyalnak meg a honatyák, A dokumentumban a GVH szorgalmazza az európai 
szinten vett regionális villamosenergia-piac kialakítását. Utal ,arra, hogy az egységes európai 
villamosenergia-piac létrehozása a korábbi elképzelésekhez képest vontatottan halad. Az 
unióban ezért a nemzeti piacok regionális integrálódásában látják a közbenső megoldást. 
Hazánknak egyértelműen érdeke, hogy egy integrált piac előnyeiből részesüljön. Így fontos, 
hogy a fogyasztók a piacnyitást követően ne a viszonylag szerény méretű magyar, hanem a 
nagyobb regionális piac szereplői között válogathassanak, illetve az üzleti döntések is 
szélesebb piac keretei között szülessenek meg. 
    
Más kérdés, hogy bár 2006ban a korábbi 33-ról 40 százalékra nőtt a szabadpiac szerepe, a 
további fejlődést több probléma, különösen az MVM és az erőművek közötti, illetve a 
határkeresztező kapacitások használatára vonatkozó hosszú távú szerződések rendszere 
akadályozza. 
    
A versenyhivatal már két évvel ezelőtt is foglalkozott a digitális műsorterjesztés szabályozási 
hiányosságaival. Ezúttal ismét hangsúlyozza, hagy a médiatörvény indokolatlanul gátolja a 
hírközlési és médiapiacokon tapasztalható konvergenciafolyamatok versenyélénkítő hatásait. 
Az állam gyakran akaratlanul és indokolatlanul gyengíti a fogyasztói jólétet növelő versenyt, 
esetleg teljesen ki is küszöböli azt, és ez rosszabb szolgáltatáshoz és magasabb árakhoz vezet. 
    
Ezért különösen fontos lenne a döntés- és jogszabály-előkészítést megelőző részletes 
hatáselemzés a különböző megoldások várható előnyeiről, hátrányairól. A GVH - 
figyelemmel a nemzetközi tendenciákra és az OECD, valamint az EU kívánalmaira - javasolja 
a hatásvizsgálatokra vonatkozó szabályok továbbfejlesztését, a versenyszempontokat is 
mérlegelő és kivitelezhető rendszer kialakítását. 
    
A beszámoló megállapítja: erősödik a verseny, és többen élnek tisztességtelen 
versenyeszközökkel. Ez ellen a GVH nagyobb intenzitással, magasabb bírságokkal lép fel. 
Tavaly 206 versenyfelügyelete eljárást indított, és kevés híján 11,7 milliárd forint bírságot 
szabott ki, ez jóval meghaladja az eddigi legmagasabb, 2004-ben kirótt csaknem 8,9 milliárd 
forintos bírságösszeget. Míg akkor a kartellező útépítőket büntette 7 milliárd forintra, 2006-
ban a biztosítási piac szövetkező szereplőit kötelezte összesen 6,8 milliárd forint 
megfizetésére. Fogyasztói ügyekben is rekordösszegű, 1,8 milliárd forint bírságot szabott ki. 
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