EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS

amely letrejott egyreszr61 a Gazdasagi Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmany utca 5.),
masreszrol a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) (a
tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alabbiak szerint:

A megallapodas celja, hogy- figyelemmel az elektronikus hirkozlesrol sz616 2003. evi C. torveny 20.
§-aban, a mediaszolgaltatasokr61 es a tomegkommunikaci6r61 sz616 2010. evi CLXXXV. torveny 111.
§ (2) bekezdes m) pontjaban, valamint a postai szolgaltatasokr61 sz616 2012. evi CLIX. torveny 64. §
(1) bekezdes a) es b) pontjaban foglaltakra- a Gazdasagi Versenyhivatal es a Nemzeti Media- es

Hirkozlesi Hat6sag egyiittmiikodese torvenyben nem szabalyozott reszleteinek rendezesevel a Felek
feladatainak hatekony ellatasat, igy kiilonosen az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi,
valamint a postai szolgaltatasi piacok megbizhat6, atlathat6 miikodesenek biztositasat, az azok iranti
bizalom erositeset es a tisztesseges versenyen, a verseny hatekonysaganak elomozditasan alapul6
fejlodeset szolgalja, es mindezek erdekeben segitse az egyseges jogalkalmazast.
A Felek kozos szandeka az, hogy szorosabb, egyellfangu partneri egyiittmiikodesiik novelje
jogszabalyokban meghatarozott feladataik ellatasa es

ct.

jogervenyesiiles hatekonysagat, tovabba

megteremtse azokat a felteteleket, amelyek alapJan a jogszabalyokban eloirt egyiittmiikodesen till
kolcsonosen segithetik egymas

tevekenys~,i,~r;-

elomozdithatjak egymas tevekenysegenek a

kozvelemeny altali ismertseget es elismertseg6t,:~; .
A Gazdasagi Versenyhivatal a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag tevekenyseget erintoen
kiilOnosen az alabbi feladatkoreiben eljarva vallalja az egyiittmiikodest:
a)

az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi es a postai szolgaltatasi piacokon folytatott

agazati vizsgalatok,
b)

az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi es a postai szolgaltatasi piacokon folytatott

versenyfeliigyeleti eljarasok (erofolennyel val6 visszaeles, versenykorlatoz6 megallapodasok,
osszefon6dasok ellenorzese, tisztessegtelen kereskedelmi gyakorlatok),
c)

az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi, valamint a postai szolgaltatasi agazatot erinto

jogszabaly-tervezetek velemenyezese es jogalkotasi kezdemenyezesek (versenypartolas), tovabba
d)

az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi es a postai szolgaltatasi agazatot erinto

verseny kultlira-fej leszto tevekenyseg.
A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag a versenyjogilag relevans iigyek tekinteteben kiilonosen az
alabbi feladatkoreiben eljarva vallalja az egyiittmiikodest:
a) az erintett elektronikus hirkozlesi piacok meghatarozasa,

b) az erintett elektronikus hirkozlesi piacokon fenmill6 verseny hatekonysaganak elemzese,
c) az erintett elektronikus hirkozlesi piacokon jelentos piaci erovel rendelkezo szolgaltat6k azonositasa
es a nijuk vonatkoz6, jogszabalyban meghatarozott kotelezettsegek megallapitasa [a)-c) a
tovabbiakban egyutt: piacelemzesi eljaras],
d) piacfelugyeleti eljarasok lefolytatasa,
e) a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag szervei hataskorebe tartoz6 agazati vizsgalatok
lefolytatasa, valamint
f) a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag Mediatanacsanak (a tovabbiakban: Mediatanacs) a

mediaszolga.Itatasokr61 es a tomegkommunikaci6r61 sz616 2010. evi CLXXXV. torveny 171. §-a
szerinti szakhat6sagi eljarasa.
A fentiekre tekintettel a Gazdasagi Versenyhivatal es a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag az
alabbiak szerinti egyuttmiikodest hataroztak el.

I. Fejezet

Konzultaci6k
1. A Felek jogszaba.Iyban eloirt feladataik megfelelo ellatasa erdekeben az alabbiak szerint
konzultaci6kat folytatnak.
Vezetoi konzultaci6k

2. A Gazdasagi Versenyhivatal elnoke es elnokhelyettesei, illetve a Nemzeti Media- es Hirkozlesi
Hat6sag elnoke, hirkozlesi elnokhelyettese, valamint foigazgat6ja, tovabba a Media- es Hirkozlesi
Biztos a Felek kozotti egyuttmiikodes elomozditasa erdekeben evente egy alkalommal vezetoi szintii
konzultaci6t tartanak. A Felek barmelyike ezen mlmenoen tovabbi rendkiviili konzultaci6t
kezdemenyezhet. A konzultaci6ra a Felek tovabbi vezetoi munkakort betolto munkatarsakat is
meghivhatnak.
Szakertoi konzultaci6k

3. Szakertoi szintii konzultaci6t a Felek altai kijelOlt kapcsolattart6 szemelyek (a tovabbiakban egyutt:
kapcso lattart6k) kezdemenyezhetnek.
Szakertoi szintii konzultaci6 kereteben a kapcsolattart6k, illetve a Felek- targy szerinti feladatkorrel
rendelkezo szakmai szervezeti egysegenek - munkatarsai a felmeriilo, mindket hat6sagot erinto
a.Italanos, vagy konkret eljarashoz kapcsol6d6 jogalkalmazasi kerdesekben azok megvitatasara,
valamint az egyuttmiikodes soran felmerulo szakmai es gyakorlati kerdesek tisztazasara torekednek.
4. A Mediatanacs vallalja, hogy a mediaszolgaltatasokr61 es a t5megkommunikaci6r61 sz616 2010. evi
CLXX:XV. t5rveny (a tovabbiakban: Mttv.) 132. § h) pontja alapjan versenyfeliigyeleti eljaras
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kezdemenyezeset

megelozoen

szakertoi

szinru

konzultaci6t

kezdemenyez

a

Gazdasagi

Versenyhivatallal a versenyfeliigyeleti eljaras meginditasanak sziiksegesseget illetoen.
5. A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy, ha a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag dontesevel
kapcsolatban a tisztessegtelen piaci magatartas es a versenykorlatozas tilalmar61 sz616 1996. evi LVII.
torveny (a tovabbiakban: Tpvt.) 85. § alkalmazasanak sziiksegessege meriil fel, a dontes m6dositasara
vagy visszavonasara tOrteno felsz6litast megelozoen szakertoi szintii konzultaci6t kezdemenyez a
Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6saggal a dontes verseny szabadsagat serto jellegenek megitelese
tekinteteben.
6. A Felek vallaljak, hogy a mindket Fel feladat- es hataskoret erinto jogszabalytervezetekre
vonatkoz6an a kozigazgatasi egyeztetes kereteben tett erdemi eszreveteleikrol -

azoknak a

kapcsolattart6 utjan, elektronikus formaban torteno megkiildesevel- egymast tajekoztatjak.
A Felek vallaljak, hogy az elektronikus hirkozlesi, a mediaszolgaltatasi es a postai szolgaltatasi
agazatban a verseny felteteleit erinto, illetve a fenti piacokon a fogyaszt6i erdekek vedelmet szolgal6
jogalkotas, illetve jogszabaly-m6dositas sziiksegessegenek eszlelese eseten egymast tajekoztatjak,
arr61 egyeztetnek egymassal, es - lehetoseg szerint- kozos kezdemenyezessel fordulnak a jogszabalyelokeszitesre jogosult, illetve a jogalkot6 fele.
7. A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag elnoke rendeletenek tervezete tekinteteben, ha az a
Gazdasagi Versenyhivatal tevekenysegevel osszefliggo lenyeges kerdest- igy kiilonosen a fogyaszt6k,
iizletfelek tajekoztatasara vonatkoz6 eloirasokat, a tajekoztatast szolgal6 dokumentumok tartalma
megfeleloseget, vagy piacralepesi es versenyfelteteleket - erint, a Nemzeti Media- es Hirkozlesi
Hat6sag a kozigazgatasi szervekkel torteno egyeztetesi eljarast megelozoen egyeztet a Gazdasagi
V ersenyhivatallal. A Gazdasagi Versenyhivatal tovabba - a feladatkorebe tartoz6 kerdesekben javaslatot tehet a N emzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag elnoke rendeleteire vonatkoz6an.
8. A Media- es Hirkozlesi Biztos az Mttv. 142. § (9) bekezdese alapjan nyilvanossagra hozott
jelenteserol - ha az a Gazdasagi Versenyhivatal tevekenyseget erintheti - tajekoztatja a Gazdasagi
Versenyhivatalt; a fogyaszt6k szamara a tovabbi erdekserelmek elkeriilese erdekeben kiadand6
esetleges ajanlas vagy tajekoztat6 tervezetet ilyen esetben elozetesen egyezteti a Gazdasagi
V ersenyhivatallal.

II. Fejezet
Tajekoztatas a masik Fel erdeklodesere szamit6 iigyekrol, ismeretekrol
9. A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy tajekoztatja a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sagot,
ha tevekenysege soran a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag hataskorebe tartoz6 jogszabalysertes
gyanuja meriil fel, vagy piaci anomaliar61 szerez tudomast.
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10.

A

Nemzeti

Media-

es

Hirkozlesi

Hat6sag vallalja,

hogy tajekoztatja a

Gazdasagi

Versenyhivatalt, ha tevekenysege sonin a Gazdasagi Versenyhivatal hataskorebe tartoz6 verseny-,
illetve fogyaszt6vedelrni problernat eszlel, ilyen jogszabalysertes gyanuja rneriil fel, tovabba, ha
engedelykoteles osszefon6dast tapasztal.
III. Fejezet
Tajekoztatas a rnasik Fel jogalkalrnazasi rnunkajat segito sajat tevekenysegrol
11.

A Felek vallaljak, hogy tajekoztatjak egyrnast azon tevekenysegiikrol, arnely a rnasik Fel

jogalkalrnazasi rnunkajat segitheti.
12.

Ennek soran a Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy tajekoztatja a Nernzeti Media- es

Hirkozlesi Hat6sagot
a)

az elektronikus hirkozlesi, a rnediatartalorn-, illetve a postai szolgaltat6kkal szernbeni

versenyfeliigyeleti eljaras rneginditasar61, az eljarast rnegindit6 vegzes elektronikus forrnaban torteno
me gkiildesevel,
b)

az a) pont szerinti versenyfeliigyeleti eljaras eredrnenyerol, az iigyet lezar6 dontes szovegenek

a Gazdasagi Versenyhivatal honlapjan torteno kozzetetelevel egyidejiileg, a honlapon val6
rnegjelenesrol torteno tajekoztatas elektronikus forrnaban torteno rnegkiildesevel, vagy- ha az iigyet
lezar6 dontes a honlapon nern keriil kozzetetelre - a valarnennyi iigyfellel tortent kozlest kovetoen
haladektalanul,
c)

az elektronikus hirkozlesi, a rnediatartalorn- es a postai szolgaltat6kra, illetve tevekenysegekre

vonatkoz6 piacelernzeseirol, azok tervezett folyarnatar61, valarnint eredrnenyerol, illetve a hat6sagi
eljaras kereteben keszitett, a Nernzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag feladatkorehez kapcsol6d6
kerdeseket erinto tovabbi elernzeseirol, rnindket esetben az elernzes teljes dokurnentaci6ja
rnegisrneresenek lehetosegevel; a piacelernzesek tekinteteben tovabba a Nernzeti Media- es Hirkozlesi
Hat6saggal sziikseg szerint konzultaci6t tart, es
d)

eves tevekenysegerol orszaggyiilesi beszarnol6janak, valarnint az elektronikus hirkozlesi, a

rnediapiaci es a postai szolgaltatasi agazatot erinto egyeb kiadvanyainak rnegkiildesevel.
13.

A Nernzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, bogy tajekoztatja a Gazdasagi

V ersenyhivatalt
a) a Gazdasagi Versenyhivatal feladatkorehez kapcsol6d6 kerdeseket is erinto piacfeliigyeleti
eljarasokr61- az eljaras targya, valarnint az elektronikus hirkozlesi szolgaltat6 iigyfel rnegjelOieseveles az eljaras eredrnenyerol, az iigyet lezar6 dontes elektronikus forrnaban t5rten6 rnegkiildesevel,
b) az elektronikus hirkozlesi agazati vizsgalati eljaras rneginditasar61, az eljarast rnegindit6 vegzes
elektronikus formaban torteno rnegkiildesevel, valarnint eredrnenyerol, az eljarast lezar6 dontes
rnegjelenesrol elektronikus forrnaban torteno tajekoztatas utjan,
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c) a Gazdasagi Versenyhivatal feladatkorehez kapcsol6d6 kerdeseket erinto, hat6sagi eljaras
kereteben keszitett elemzeseirol, az elemzes teljes dokumentaci6ja megismeresenek lehetosegevel,
14.

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, hogy havi rendszeresseggel osszegyiijti es

elerhetove teszi a Gazdasagi V ersenyhivatal szamara azon kereskedelmi kommunikaci6kat, amelyek
elso alkalommal jelennek meg valamely, a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag archival6
rendszereben szereplo, orszagos mediaszolgaltatast vegzo mediaszolgaltat6n keresztul. A Nemzeti
Media- es Hirkozlesi Hat6sag az adott h6napban megjelent fenti miisorszamok kep-, illetve
hangfelvetelet, valamint azok kozzeteteli adatait (rovid leiras, sugarzas he1ye es idopontja) az e celra
fenntartott FTP-tarhelyen - negyedevre visszamenoleg - teszi elerhetove, s errol havonta ertesiti a
Gazdasagi V ersenyhivatalt.
15.

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, hogy a rendszeres miisorfigyelese soran

kisziirt, a sajt6szabadsagr61 es a mediatartalmak alapveto szabalyair61 sz616 2010. evi CIV. tOrveny
vagy az Mttv. alapjan hataskorebe nem tartoz6, azonban a fogyaszt6kkal szembeni tisztessegtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmat, az uzleti dontesek tisztessegtelen befolyasolasanak tilalmat, a
megteveszto reklam tilalmat, illetve az osszehasonlit6 reklammal szembeni kovetelmenyeket
esetlegesen serto mediatartalmakr61, reklamokr61 tajekoztatja a Gazdasagi Versenyhivatalt.

IV. Fej ezet
Egyuttmiikodes az elektronikus hirkozlesi-, a mediapiaci, valamint a postai
szolgaltatasi agazatot erinto vizsgalatokban es kozerdekii igenyervenyesites
kapcsan
16.

A Felek megallapodnak abban, hogy az elektronikus hirkozlesi, a mediapiaci, illetve a postai

szolgaltatasi agazatijogszabalyoknak a fenti piacokon foly6 versenyt erdemben erinto valtozasa eseten
- sajat hataskorukben eljarva, ugyanakkor osszehangolt m6don- fokozott figyelemmel vizsgaljak a
fenti piacokon a vallalkozasok magatartasat.
17.

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, hogy a Gazdasagi Versenyhivatal altai a

Tpvt. VIII. fejezete szerint folytatott, az elektronikus hirkozlesi, a mediapiaci, illetve a postai
szolgaltatasi agazatot erinto agazati vizsgalatban, valamint az elektronikus hirkozlesi, a mediapiaci es
a postai szolgaltatasi agazatot erinto versenyfeliigyeleti eljarasokban a Gazdasagi Versenyhivatal
munkajat szakmai konzultaci6val, szakertoi velemenyadassal segiti.
18.

A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag

elektronikus hirkozlesi, media-, illetve postai szolgaltatasi piacok versenyfelteteleit is erinto
vizsgalataiban a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag munkajat szakmai konzultaci6val, szakertoi
velemenyadassal segiti.
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19.

A Felek vallaljak, hogy a masik Feltol a 17., illetve a 18. pont alapj:in erkezo megkereseseket

kiemelten kezelik.
20.

A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy a Tpvt. 92. §-a alapjan a fogyaszt6k polgari jogi

igenyeinek ervenyesitese irant inditott perr(Sl, ha az az elektronikus hirkozlesi, media- vagy postai
szolgaltatasi piacokat erinti, tajekoztatja a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sagot.
21.

A Felek kolcsonosen tajekoztatjak egymast a fogyaszt6i szerzodes megkotesenel alkalmazott

vagy e celb61 nyilvanosan megismerhetove tett altalanos szerzodesi feltetel ervenytelensegenek, illetve
tisztessegtelensegenek megallapitasa, valamint a tisztessegtelen altalanos szerzodesi feltetel
alkalmazasat61 es alkalmazasra ajanlasat61 val6 eltiltasa irant altaluk inditott kozerdekii keresetekrol,
ha az a masik Fel feladatkoret erinti. Ha az ugyben a masik Felnel eljaras van folyamatban, a Felek a
kozerdekii keresetinditast megel6z6en egymassal konzultalnak. E kotelezettseg nem erinti a Felek
onall6 kozerdekii keresetinditassal kapcsolatos jogat.
V. Fejezet
Egyiittmiikodes az egyes kiilonos eljarasok tekinteteben
Egyiittmiikodes a piacelemzesi eljarasok tekinteteben

22.

Piacelemzesi eljarasban a Gazdasagi Versenyhivatal szakmai allaspontjanak kialakitasa

erdekeben a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag a hatarozattervezet nyilvanos konzultaci6ja
kereteben megkiildi a Gazdasagi V ersenyhivatalnak a hatarozattervezet iizleti titkot tartalmaz6
valtozatat is. A Gazdasagi Versenyhivatal szakmai allaspontjat az iizleti titkot is tartalmaz6 valtozat
figyelembevetelevel alakitja ki, es azt irasban megkiildi a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sagnak.
23.

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, hogy tajekoztatja a Gazdasagi

Versenyhivatalt a piacelemzesi eljanisok legfontosabb dontesi kerdeseirol, kiilonosen akkor, ha a
piacelemzesi eljaras soran Ienyeges elterest tervez a korabbi piacelemzesi eljarasok m6dszertanahoz, a
korabbi piacelemzesi eljarasokban meghozott dontesek jellegehez kepest, vagy ha egyeb, a verseny
felteteleit lenyegesen erinto kerdesben tervez valtoztatast.
Ilyen esetben a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag lehetove teszi, hogy a Gazdasagi
Versenyhivatal kijelOlt kapcsolattart6ja a piacelemzesi eljaras jelentosebb dontesi pontjain tartott
vezetoi ertekezleteken tanacskozasi joggal reszt vegyen.
24.

A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy a 23. pont szerinti esetben allaspontjat soron kiviil,

irasban vagy sz6beli konzultaci6 utjan adja meg.

6

Egyuttmiikodes a Mediatanacs szakhat6sagi eljarasa tekinteteben
25.

A Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag vallalja, hogy -

az erintett vallalkozasok

megnevezesevel es a kerelem tartalmanak rovid osszefoglalasaval - haladektalanul tajekoztatja a
Gazdasagi Versenyhivatalt, ha az Mttv. 171. § (7) bekezdese szerinti elozetes szakhat6sagi
hozzajarulas iranti kerelmet nyujtanak be hozza.
26.

A Gazdasagi Versenyhivatal vallalja, hogy a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag

Mediatanacsa szakhat6sagi eljarasanak kezdemenyezesekor az osszefon6das engedelyezese iranti
kerelem megklildesevel egyidejuleg tajekoztatja a Mediatanacsot az iratbetekintes uzleti titok
vedelmere hivatkozassal tOrteno korlatozasa iranti, a Tpvt. 55. § (3) bekezdese szerinti kerelemrol,
majd - a Mediatanacs szakhat6sagi eljarasaval parhuzamosan - haladektalanul elbiralja az ilyen
kerelmet, s jogeros vegzeset tajekoztatasul- az osszefon6das engedelyezese iranti kerelem uzleti titkot
nem tartalmaz6 valtozataval egyutt- haladektalanul megkuldi a Mediatanacsnak.
27.

A Mediatanacs vallalja, hogy az Mttv. 171. §-a szerinti szakhat6sagi allasfoglalasat az ugyfel

vagy az eljaras egyeb resztvevojenek nyilatkozata alapjan zartan kezelendo adatokat is tartalmaz6,
tovabba - a versenyfelugyeleti eljarasban, illetve az esetleges bir6sagi feliilvizsgalati eljarasban az
iratbetekintes elomozditasa erdekeben - ezeket nem tartalmaz6 valtozatban is megkiildi a Gazdasagi
V ersenyhivatal reszere.
28.

A Mediatanacs az Mttv. 153. § (5) bekezdeseben foglaltak alapjan biztositja a Gazdasagi

Versenyhivatal szamara az Mttv. 171. §-a szerinti szakhat6sagi eljarasa kereteben beszerzett, az ugyfel
vagy az eljaras egyeb resztvevojenek nyilatkozata alapjan zartan kezelendo adatok, valamint a zart
adatkezeles alapjaul szolgal6 erdek vagy szempont megismerhetoseget is.
29.

A Gazdasagi Versenyhivatal kezdemenyezese alapjan a Mediatanacs - ha az a

jogalkalmazas megfelelo gyakorlasa, illetve a jogervenyesites, valamint az iigyfeli jogok
gyakorlasa erdekeben indokolt- az Mttv. 153. § (7) bekezdese alapjan felhivja az iigyfelet
vagy az eljaras egyeb resztvevojet az Mttv. 171. §-a szerinti szakhat6sagi eljanisa kereteben
beszerzett adatok zart kezelesenek feloldasara, illetve - amennyiben az iigyfel, illetve az
eljaras egyeb resztvevoje a zart adatkezelest nem oldja fel- az Mttv. 153. § (8) bekezdese
szerint, annak merlegelese utan, hogy az a jogalkalmazas gyakorlasahoz vagy az iigyfelek
jogervenyesitesehez elengedhetetleniil sziikseges-e, dont a zart adatkezeles feloldasa
targyaban.
30.

A Mediatanacs tajekoztatja a Gazdasagi Versenyhivatalt, ha az ugyfel vagy az eljaras egyeb

resztvevoje a zart adatkezelest feloldotta, vagy a Mediatanacsnak az Mttv. 153. § (8) bekezdese
alapjan hozott vegzese jogerore emelkedett.
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Egyiittmiikodes a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sagnak a postapiac fejlodeserol keszitendiJ
jelentese tervezetenek velemenyezese tekinteteben

31.

A Gazdasagi Versenyhivatal va11alja, hogy a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag a postai

szolgaltatasokr61 sz616 2012. evi CLIX. tOrveny 63. § b) pont szerinti jelentese tervezetenek
velemenyezeset kiemelten kezeli.

VI. Fejezet
Egyiittmiikodes a nemzetkozi szervezetekhez fiizodo kapcsolatokban
32.

A Felek va11aljak, hogy a nemzetkozi szervezetekben, elsosorban az Eur6pai Bizottsag, a

Gazdasagi Egyiittmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet (OECD), illetve mas nemzetkozi szervezetek
keretein beliil foly6 munkak soran az elektronikus hirkozlesi, a media- es a postai szolgaltatasi
piacokat erinto kerdesekben allaspontjaikat lehetoseg szerint egyeztetik, egymast tamogatjak.
33.

A Felek vallaljak, hogy nemzetkozi szervezetek reszere keszitendo anyagok osszeallitasa soran

keresre informaci6k atadasaval is segitik egymas munkajat.
34.

A Felek vallaljak, hogy a nemzetkozi szervezetek reszere kesziilt anyagaikat, ha az a masik Fel

erdeklodesere feltetelezhetoen szamot tarthat, a megkiildik masik Fel reszere olyan esetben is, ha a
masik Fel az anyag elkesziteseben nem vett reszt.

VII. Fejezet
Az e gyiittmiikodes e gyeb formai
35.

A Felek kijelentik, hogy az elektronikus hirkozlesi, a mediapiaci es a postai szolgaltatasi agazat

miikodesenek feltarasa erdekeben keszek kozos kutatasok lefolytatasara. A kozos kutatas temajat es
lefolytatasat a Gazdasagi Versenyhivatal elnoke es a Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hat6sag elnoke
hagyja j6va. A kutatas elokeszitese es az annak kapcsan tOrteno egyiittmiikodes koordinalasaert a
kapcsolattart6k felelosek.
36.

A Felek kijelentik, hogy a fogyaszt6i tudatossag elomozditasat celz6, tovabba egyeb, az

elektronikus hirkozlesi, a media-, illetve a postai szolgaltatasi piacokat erinto, a versenykulrnra
fejlesztese, terjesztese korebe tartoz6 programjaikr61, tervezett tajekoztatasi kampanyaikr61 egymast
elozetesen tajekoztatjak, es tOrekednek kozos programok, tajekoztat6 kampanyok szervezesere.
37.

A Felek kijelentik, hogy az elektronikus hirkozlesi, a media-, illetve a postai szolgaltatasi

piacokon a verseny hatekonyabba tetelenek, fenntartasanak, vedelmenek kovetkezetes ervenyre
juttatasa erdekeben nyitottak egyeb kozos fellepesekre is (pl. kozos sajt6tajekoztat6, sajt6kozlemeny).
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38.

A Felek kijelentik, hogy az egymas hataskorebe tartoz6 kerdeseket erinto, a Felek altai

szervezett szakmai eloadasokr61, konferenciakr61 es egyeb rendezvenyekrol egymast tajekoztatjak,
azokon a masik Fel reszvetelet lehetove teszik.

VIII. F ej ezet
A kapcsolattartas formai, megkeresesek teljesitesenek hatarideje
39.

A Felek az egyuttmukodesi megallapodas vegrehajtasa soran az elektronikus kapcsolattartasi

forma haszna.Iatara tOrekszenek.
40.

A Felek vallaljak, hogy a masik Fel reszerol erkezo, konzultaci6ra iranyul6 megkeresesnek- az

elozetesen a kapcsolattart6k kozott egyeztetett - hataridoben, ennek hianyaban legkesobb tizenot
napon beltil eleget tesznek.

IX. Fejezet
Titoktartas, adatvedelem
41.

A Felek egyuttmukodesuk soran az adatok vedelmere vonatkoz6 jogszaba.Iyi rendelkezesekkel

osszhangban, azok betartasaval jarnak el. A Felek kiemelten kotelesek biztositani, hogy az
egyuttmiikodes kereteben atadott, torveny altai vedett vagy zartan kezelendo adatok legalabb olyan
vedelemben reszestiljenek, mint az atad6 Felnel.
42.

A Felek a masik fel kozremukodesevel keszult dokumentumokat, igy ktilOnosen a kozos

kutatasok eredmenyeit csak a masik Felnek tOrteno bemutatas utan, annak irasbeli hozzajarulasaval
hozhatj ak nyilvanossagra.

X. Fejezet
Az egyuttmiikodesi megallapodas feltilvizsgalata es a kapcsolattart6k kijelolese
43.

A Felek vallaljak, hogy a jelen egytittmukodesi megallapodast sztikseg - igy kulOnosen az

egytittmukodest erinto jogszabalyi rendelkezesek va.Itozasa- eseten, de legalabb evente, minden ev
marcius h6nap 31. napjaig az egyuttmukodestik gyakorlata soran szerzett tapasztalatok alapjan
feltilvizsgaljak, es szukseg eseten m6dositjak.
44.

A

Felek

az

egytittmukodesi

megallapodas

vegrehajtasahoz

sztikseges

kozvetlen

kapcsolattartasra- altalanos celokra, tovabba fogyaszt6vedelmi kerdesekben, a piacelemzesi eljarasok,
a Mediatanacs szakhat6sagi eljarasa, a postapiac fejlodeserol keszitendo jelentes tervezetenek
velemenyezese es az egytittmukodes egyeb formai tekinteteben kulOn-kulon - kapcsolattart6
szemelyeket jelolnek ki, akiknek neverol es elerhetosegerol egymast irasban tajekoztatjak. A Felek a
kozvetlen kapcsolattartasert felelos szemelyeben, illetve elerhetosegeiben bekovetkezett va.Itozasr61
haladektalanul fnisban ertesitik a masik Felet.
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45.

A Felek szervezetiikon beliil biztositjak, hogy az egyiittmiikodes a kapcsolattart6kon keresztiil

val6suljon meg, es a kapcsolattart6k gondoskodjanak az erintett szervezeti egysegek sziikseg szerinti
bevonasar61.

XI. Fej ezet
Zar6 rendelkezesek
46.

Az egyiittmiikodesi megallapodas a mindket Pel altali alairas napjat koveto h6nap elso napjan

lep hatalyba.
47.

Hatalyat veszti a Gazdasagi Versenyhivatal es a Nemzeti Hirkozlesi Hat6sag kozott 2005.

marcius 30-an letrejott egyiittmiikodesi megallapodas.
48.

A Felek az egyiittmiikodesi megallapodas megkotesenek tenyerol kozos sajt6kozlemeny utjan

tajekoztatjak a kozvelemenyt.
49.

Az egyiittmiikodesi megallapodas mindenkor hatalyos szoveget a Felek az alairast61 szamitott

tizenot napon beliil honlapjaikon (www.gyh.hu es www.nmhh.hu) hozzaferhetove teszik.
50.

A 43. pontban irt feliilvizsgalatra elso alkalommal2014. marcius 31-eig keriil sor.

Budapest, 2013. februar

,)1"

Budapest, 2013. februar

~-~
SOQ.~A1 t.V
<0'\,~\.c.J: ci a-.·

2.0 l~

~A ~0J
1

.,~ 7.90.J..6

/0 2../2.~

10

,jg ':

