
Vastagon fog az idén a versenyhivatal ceruzája 

A GVH szerint a lakossági folyószámláknak hordozhatónak kell lenniük - Jön a 
"mezítlábas" ADSL 

Az uniós versenyhatóság gyakorlata arra bátorítja a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), 
hogy bátran szabjon ki a tavalyinál is súlyosabb büntetéseket. A bankpiac ágazati 
vizsgálata is párhuzamosan folyik az unióval. Emellett a villamosenergia-, a 
telekommunikációs és a gyógyszerpiacra, valamint a vasútra összpontosítja figyelmét a 
GVH. 
    
Jámbor Gyula 
    
Ágazati vizsgálatot indított a lakossági és kisvállalati bankpiacon a Gazdasági Versenyhivatal, 
hogy megismerje és értékelje a bankváltással kapcsolatos folyamatokat, azaz, hogy mi 
történik akkor, amikor másik pénzintézethez szerződünk. A magyar eljárás hasonlóságokat 
mutat a jelenleg is folyó uniós versenyhatósági vizsgálatokkal, bár az tágabb kört ölel át - 
mondta el lapunk kérdésére Kováts Surd, a GVH szolgáltatási irodájának vizsgálója. Az EU-
vizsgálat kiterjed többek közt a bankkártyapiacra is, és valószínűsíthető, hogy elmarasztalják 
a MasterCardot. A magyar eljárás része az uniós programnak, de a GVH önálló ágazati 
vizsgálata a bankváltás nehézségeire, illetve a folyószámla-hordozhatóság megvalósítására 
összpontosít - mondta Kováts. A pénzügyi szolgáltatások területén valódi piaci verseny csak 
akkor alakul ki, ha az ügyfelek szabadon választhatnak a piaci szereplők között. Nemzetközi 
tapasztalatok és a GVH által Magyarországon észlelt piaci jelenségek valószínűsítik, hogy a 
lakossági és a kisvállalati piacon bizonyos termékeknél ritkán fordul elő bankváltás, így a 
piaci verseny torzulhat vagy korlátozódhat. A bankváltási költségek magas szintje például ide 
vezethet. De a lakossági folyószámlák esetében megfontolásra készteti az ügyfelet, hogy a 
csoportos beszedési számlák esetében több hónapos kimaradást okoz a bankváltás. Európa 
több országában ennek elkerülésére alkalmazzák a folyószámla hordozhatóságát, mi több, 
ezekben az államokban ennek költségeit is a bankok viselik - mondta Kováts Surd. A 
Gazdasági Versenyhivatal a bankszektor mellett ebben az évben elsősorban a monopóliumból 
átalakuló, liberalizálódó piacokra, a villamosenergia-, a telekommunikációs, a vasúti, a bank- 
és a gyógyszerpiacra összpontosítja figyelmét - mondta el Nagy Márta, a Gazdasági 
Versenyhivatal elnökhelyettese. A GVH vizsgálódik a vezetékestelefon- szolgáltatóknál, 
mivel ezek jelenleg az ADSL internetet csak telefon- előfizetés mellett nyújtják. Az 
elnökhelyettes szerint néhány héten belül megegyezés születik a telefonszolgáltatókkal az 
úgynevezett mezítlábas ADSL piaci bevezetéséről, és így elkerülhető lesz a versenyhatósági 
bírság kivetése. Az EU versenyhivatalának bírságolási gyakorlata, a kartellügyekben kiszabott 
magas összegű bírságok arra ösztönzik a GVH-t, hogy minél jobban kihasználja azt a jelentős 
mozgásteret, amelyet a törvények biztosítanak a számára - mondta el Tóth Tihamér, a 
versenytanács elnöke. Ezért várható, hogy 2007-ben folytatódik az a gyakorlat, hogy egyre 
magasabb büntetések kiszabásával igyekeznek elrettenteni a cégeket a versenyszabályok 
megsértésétől. 
 
(Magyar Nemzet, 2007. február 9., péntek, 11. oldal) 


