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i r o d a

Ügyszám: Vj-8/2007.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Zs. J. D. által képviselt a Magyar RTL Televízió Zrt.
eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés tilalmának
feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.
E végzés ellen a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal
Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem
elıterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a Magyar RTL Televízió Zrt. eljárás alá
vont ügyfél ellen 2007. január 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított annak kivizsgálása
érdekében, hogy az eljárás alá vont ügyfél megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. §át és az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés (a továbbiakban: EK-Szerzıdés) 82. cikkét
azzal a magatartásával, hogy egyes digitális mősorterjesztı vállalkozásokkal szemben olyan
felhasználási díjat és minimum garanciát érvényesít az általa elıállított tartalom
felhasználókhoz történı továbbításáért, amelyet más analóg és digitális mősorterjesztı
vállalkozásokkal szemben nem számít fel.
Eljárás alá vont képviselıje útján 2007. május 11-én nyilatkozatot juttatott el a GVH számára,
melyben kifejti, hogy az Szjtv. 80. § (3) bekezdése szerinti felhasználási díj digitális
mősorterjesztı
szolgáltatókkal
szembeni
érvényesítésére
irányuló
tárgyalások
felfüggesztésre kerültek, így a TVNEt Kft-vel, az Actel Kft-vel, és a Digitv Kft-vel erre nézve
megállapodást nem kötött, tehát számukra ingyenesen nyújtja az RTL Klub csatornát.
Kijelentette továbbá, hogy a T-Online Zrt-vel korábban kötött visszterhes szerzıdésben
meghatározott felhasználási díj visszamenı hatállyal elszámolásra került.
A GVH 2007. július 26-án kelt Tpvt. 65. § (3) bekezdése szerinti végzéssel nyilatkozattételre
hívta fel az érintet harmadik feleket az eljárás alá vont kijelentésének helytállóságát és teljes
körőségét illetıen.
Érintett piaci szereplık írásos nyilatkozataikban megerısítették, hogy az eljárás alá vonttal a
felhasználási díjról nem állapodtak meg, illetve azt visszamenıleg elszámolták, így részére
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ellenszolgáltatást sem felhasználási díj, sem pedig minimumgarancia formájában nem
teljesítenek.
A Tpvt. 71/A. § alapján a vizsgáló a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást végzéssel
megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a 70. § (1) bekezdésében meghatározott
körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok
alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható
eredmény.
Az 1/2003/EK sz. rendelet 5. cikke szerint, ha a tagállamok versenyhatóságai egyedi
esetekben a EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkének alkalmazása során a rendelkezésükre álló
információk alapján úgy látják, hogy a tiltás feltételei nem teljesülnek, úgy is határozhatnak,
hogy nem látnak okot arra, hogy beavatkozzanak.
A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgálat elrendelésére okot adó, a
Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésében megállapított körülmények a vizsgált magatartással
összefüggésben nem állnak fenn, mivel az eljárás alá vont a törvénysértésre esetlegesen
okot adó magatartást az érintett piaci szereplık többségével szemben egyáltalán nem
tanúsította, a T-Online Zrt. esetében pedig visszamenıleg orvosolta, így ez utóbbi
tekintetében a közérdek nem indokolja az eljárás folytatását.
A fentiekre tekintettel a GVH a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött.
A jogorvoslati jogosultság a Tpvt. 71/A. §-án alapul. A jogorvoslati kérelem elıterjesztése
illetékmentes.
A GVH hatáskörét a Tpvt. 45. §-a, illetékességét a Tpvt. 46. §-a szabályozza, mely
rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan
versenyfelügyeleti ügyben, mely nem tartozik bíróság (Tpvt. 86. §) hatáskörébe,
illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.
Budapest, 2007. szeptember 6.

