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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági
bizottság - az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján - a
2021. június 8-i ülésén megtárgyalta a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről
2020. címmel benyújtott beszámolót (B/15879. szám) és azt a 23/2018-2022. számú,
mellékelt határozatával elfogadta.

Egyben jelzem, hogy a fentiekről Rigó Csaba Balázs elnök urat, a beszámoló benyújtóját
is tájékoztattam.

Budapest, 2021. június 8.



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottságának

23/2018-2022. számú határozata
a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről 2020 címmel benyújtott

beszámoló
(B/15879. szám)
elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal
tevékenységéről 2020 címmel benyújtott beszámolót (B/15879. szám) elfogadja.

Indokolás
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Gazdasági
Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) elnöke benyújtotta beszámolóját az
Országgyűlésnek.
A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 2021. június 8-i ülésén a B/15879. számú
beszámolót megvitatta és elfogadta. Megállapította, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt
követelményeknek.
A beszámoló részletesen ismerteti a GVH a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, a
tisztességes verseny érdekében folytatott tevékenységét. Bemutatja a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmát, a versenykorlátozó
megállapodásokat, az erőfölénnyel és jelentős piaci erővel való visszaélést, az
összefonódásokat érintő jogalkalmazási tapasztalatokat, valamint az ágazati vizsgálatok és
piacelemzések eredményeit. A beszámoló részletezi továbbá a GVH-nak a versenypártolási
és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatait,
valamint az OECD-GVH Budapesti Regionális Oktatási Központ működését. Emellett
tájékoztatást nyújt a GVH 2020. évi költségvetésének felhasználásáról is.
2020-ban a GVH 106 eljárást fejezett be, melyek többsége az összefonódások ellenőrzésével
(65%) és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal (27%) kapcsolatos ügy volt. A kiszabott
8,4 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság 87%-át a fogyasztóvédelmi tárgyú ügyek
szankciói tették ki. A digitális gazdaság szerepének folyamatos erősödését jelzi, hogy a
legmagasabb összegű versenyfelügyeleti bírságok technológiai óriásvállalatokat is
érintettek. Ugyanakkor 2020-ban a nemzeti versenyhatóság két fogyasztóvédelmi típusú és
egy kartellügyben szabta ki a legnagyobb összegű versenyfelügyeleti bírságokat. A hatóság
jogsértésekkel kapcsolatos szemléletváltozását mutatja ugyanakkor, hogy a GVH a lezárt
ügyek 20%-a esetében elfogadta az érintett vállalkozás kötelezettségvállalását, amely bírság
kiszabása nélkül is biztosítja a vállalkozás önkéntes jogkövetéscn alapuló, jogszabályoknak
megfelelő működését. Az együttműködés lehetősége hozzájárul az ügyek hatékony
lezárásához, a fogyasztók mielőbbi kompenzációjához, valamint a bíróság elé kerülő,
gyakran elhúzódó jogviták számának csökkenéséhez is.
Budapest, 2021. június 8.


