
A GVH ágazatokra hajt vizsgálatai során 
    
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2007-ben 196 versenytanácsi döntéssel 
igyekezett tisztábbá tenni a magyar gazdaságot, ezek közül 74 esetben állapították 
meg a versenytörvény megsértését, amelyek kapcsán összesen 2,248 milliárd forint 
összegő bírságot szabtak ki. A legnagyobb egyedi bírság 2007-ben 936 millió forint 
volt, ezt a Magyar Posta és a Lapterjesztı versenykorlátozó megállapodása kapcsán 
rótta ki a versenyhatóság. További kartellügyekben összesen 85 millió forintnyi 
bírságot szabott ki a hivatal, így állt össze ezen a területen az 1,021 milliárdos 
bírságösszeg. A fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásokban 1,226 milliárd 
forintnyi bírságot állapított meg a hivatal, ennek közel harmadát az a nyolc 
pénzintézet volt kénytelen befizetni, amelyeket a GVH a szerinte megtévesztı 
hitelkártya-reklámjaik miatt bírságolt meg piactisztító eljárása keretében. (A 381 millió 
forintnyi bírságból az OTP egymaga 200-at fizetett be.) A másik "állandó" vizsgálat, a 
légitársaságok hirdetéseinek figyelése hat cég büntetését és 119 millió forint bevételt 
hozott. A GVH szerint a bírságok összegének csökkenésében, illetve abban, hogy 
tavaly például erıfölénnyel való visszaélés miatt nem szabtak ki bírságot, komoly 
szerepet játszott az is, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a 
kötelezettségvállalások folytán többmilliárdos potenciális büntetés alól mentesültek. A 
GVH ide sorolja az interaktív betelefonálós tévémősorokat készítı és azokat sugárzó 
vállalkozásokat is. 
    
"Állandó" harcban áll a GVH a vezetékes és a mobiltelefon-társaságokkal, a tavalyi 
évben az internetszolgáltatások hirdetései és szerzıdési feltételei adtak leginkább 
munkát a hivatalnak. E téren a GVH sikerként élte meg, hogy a vezetékes távközlési 
vállalkozások kötelezettséget vállaltak arra, hogy az adsl-alapú szélessávú 
internetszolgáltatást vezetékes telefonszolgáltatás nélkül, "csupaszon" is 
hozzáférhetıvé teszik. A hivatal tavaly számos eljárást indított olyan forgalmazók 
ellen is, amelyek termékeiket megalapozatlanul gyógyhatású vagy egészségmegırzı 
hatású készítményként hirdették. 
    
A korábban nagy visszhangot kiváltott versenyhivatali ügyek közül a GVH tavaly 
jogerısen pert nyert a kartellezı autópálya-építı vállalkozásokkal szemben, 
amelyeket 2004 nyarán több mint 7,043 milliárd forintos bírsággal sújtott. 
    
A versenytörvény szabályainak utólagos ellenırzése mellett a GVH 2007-ben 44 
fúzió iránti kérelmet bírált el. A hivatal sikerként könyvelte el, hogy a piaci szereplık 
tisztában vannak e vizsgálat szükségességével, tavaly csak egyetlen esetben kellett 
a GVH-nak a fúziós kérelem benyújtásának elmulasztása miatt törvénysértést 
megállapítania. A versenybírságot az eljárás alá vontak mind nagyobb része 
kötelezettségvállalással váltja ki 
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