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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2018.11.16.)
a HU/2018/2107 ügyben (helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi
biztosítása Magyarország területén) a fenntartásoknak az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló,
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 7.
cikkével összhangban történő visszavonásáról
(Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvre („keretirányelv”)1 és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének b) pontjára,
miután a fenti rendelkezéseknek megfelelően felkérte az érdekelteket észrevételeik
megtételére2, és tekintettel ezen észrevételekre,
tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) véleményére3,
mivel:
1.
1.

2018. augusztus 16-án a Bizottság iktatta a magyar nemzeti szabályozó hatóság, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)4 bejelentését a helyhez kötött
magas minőségű hozzáférés Magyarország területén történő nagykereskedelmi
biztosításának piaca vonatkozásában5. 2018. június 29-től 20 napon keresztül
nemzeti konzultációra6 került sor.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve („keretirányelv”) (2002. március 7.) a
2009/140/EK irányelvvel (HL L 337., 2009.12.18., 37. o.) és az 544/2009/EK rendelettel (HL L 167.,
2009.6.29., 12. o.) módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások közös keretszabályozásáról (HL L 108. 2002.4.24., 33. o.)

2

A
közzétett
felhívás:
https://circabc.europa.eu/sd/a/1374460e-47d6-4618-9118b75fa6b86e01/Notice%20to%203rd%20%20parties_HU_2107.pdf

3

A BEREC 2018. október 15-i véleménye, BoR (18)199.

4

A 2009/140/EK irányelvvel (HL L 337., 2009.12.18., 37. o.) és az 544/2009/EK rendelettel (HL L 167.,
2009.6.29., 12. o.) módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv („keretirányelv”) (HL L 108. 2002.4.24., 33. o.) 7. cikke értelmében.
Ez a piac az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös
keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes
szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról
szóló, 2014. október 9-i 2014/710/EU bizottsági ajánlás (HL L 295., 2014.10.11., 79. o., a
továbbiakban: az érintett piacokról szóló ajánlás) szerinti 4. számú piacnak felel meg.
A keretirányelv 6. cikkének megfelelően.
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ELJÁRÁS
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2.

A Bizottság 2018. augusztus 27-én adatszolgáltatási kérést7 küldött az NMHH-nak,
amelyre a válasz 2018. augusztus 29-én érkezett meg. A Bizottság 2018. szeptember
4-én kiegészítő adatszolgáltatási kérést küldött az NMHH-nak, amelyre a válasz
2018. szeptember 5-én érkezett meg.

3.

2018. szeptember 17-én a Bizottság a keretirányelv 7. cikke és 7a. cikkének (1)
bekezdése értelmében tájékoztatta az NMHH-t azokról az okokról, amelyek miatt
megítélése szerint az intézkedéstervezet akadályozná a belső piacot, illetve amelyek
miatt komoly kétségei támadtak azt illetően, hogy az intézkedéstervezet
összeegyeztethető-e az uniós joggal („komoly kétségekről szóló levél”).

4.

A Bizottság ugyanezen a napon tájékoztatta a BEREC-et a komoly kétségekről szóló
levél kibocsátásáról.

5.

A Bizottság harmadik felektől nem kapott észrevételeket.

6.

2018. október 10-én a Bizottság adatszolgáltatási kérést küldött az NMHH-nak,
amelyre a válasz 2018. október 15-én érkezett meg.
2018. október 15-én a BEREC véleményt nyilvánított a Bizottságnak a jelentős piaci
erővel rendelkező üzemeltető azonosításával kapcsolatos komoly kétségeit illető
értékelése tekintetében8. A Bizottságnak a javasolt korrekciós intézkedésekkel
kapcsolatos komoly kétségeiről a BEREC külön véleményt fog megfogalmazni.

2.
AZ
EREDETILEG
BEMUTATÁSA

INTÉZKEDÉSTERVEZET

7.

A „helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása
Magyarország területén” megnevezésű nagykereskedelmi piac bejelentése és
bizottsági értékelése 2011-ben a HU/2011/1269 ügyszámon történt9. Akkoriban az
NMHH javasolta a piac két elkülönült (analóg és TDM bérelt vonalak), sávszélesség
szerinti (2 Mbit/s-ig terjedő, illetve 2 Mbit/s feletti) alpiacra történő bontását. Az
Ethernet bérelt vonalak nem voltak a vizsgált piac részei. A magasabb sávszélességű
bérelt vonalak tekintetében az NMHH álláspontja szerint a strukturális belépési
korlátok átmeneti jellegűek, tekintettel a magas megtérülésre és a várható jelentős
növekedésre az érintett piac vonatkozásában. Az NMHH úgy vélte, hogy bár az
alternatív szolgáltatók piaci részesedése nem növekedett, a szóban forgó piac a
hatékony verseny irányába tendált, és ezért javasolta a deregulációt. Az NMHH a
Magyar Telekomot (MT) azonosította jelentős piaci erővel rendelkező
szolgáltatóként az alacsony sávszélességű bérelt vonalak piacán, és – az
árszabályozástól eltekintve – korrekciós intézkedések10 teljes körét írta elő számára.

8.

A jelenleg vizsgált, 2018. augusztus 16-án bejelentett intézkedéstervezetben az
NMHH jelentősen újradefiniálta a vizsgált piac kiterjedésének meghatározását. Az
abban meghatározott piac az analóg és TDM bérelt vonalakon kívül magában
foglalta az Ethernet bérelt vonalakat is11. A termékpiac nem foglalta magában a
mobil felhordó hálózat biztosítására használt bérelt vonalak végződtetési
szegmenseit. Az MVM NET és a NISZ által a kormányzati szerveknek, valamint a
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BEJELENTETT

A keretirányelv 5. cikkének (2) bekezdése alapján.
A keretirányelv 7. cikkének (5) bekezdése alapján.
C(2011)9502.
Hozzáférhetőség, átláthatóság, egyenlő elbánás és számviteli szétválasztás.
Tekintettel a technológiai fejlődésre és arra a tényre, hogy a vevői kör az analóg és TDM bérelt
vonalakat Ethernet bérelt vonalakra cseréli.
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nemzeti villamosenergia-hálózat üzemeltetőjének biztosított bérelt vonalakat az
NMHH szintén kizárta az érintett piac meghatározásából. 2012 óta a két szolgáltatót
jogszabály kötelezi arra, hogy bérelt vonali szolgáltatást nyújtsanak az említett
igénybe vevői kör számára, az igénybe vevői kör pedig kizárólag e két szolgáltatótól
veheti igénybe a szolgáltatást. Ez a kizárólagos jog ezért a piac e részén ténylegesen
jogi monopóliumot biztosít az MVM NET és a NISZ számára.
9.

Ezenkívül az előző piac-felülvizsgálattól eltérően az NMHH úgy vélte, hogy a
releváns nagykereskedelmi piacot nem indokolt sávszélesség alapján szétbontani.
Álláspontja szerint a magasabb sávszélességű termékek növekvő használata,
valamint a szomszédos kapacitási osztályú bérelt vonalak díjai közötti átfedés
alapján indokolt egyetlen, valamennyi kapacitást lefedő piacot meghatározni.
Véleménye szerint ezt a következtetést támasztja alá továbbá a magasabb
kapacitásra, valamint – nagyobb általánosságban – az analógról vagy TDM-ről
Ethernet bérelt vonali szolgáltatásra való átállás egyszerűsége.

10.

Az NMHH javasolta az MT jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként való
azonosítását. Ennek kapcsán az NMHH kiemelte a piacon bekövetkezett strukturális
változásokat (különösen is az MT annak egyik versenytársával, a GTS-szel való
összeolvadását), a stabilan magas, 50 % feletti piaci részesedést, valamint egyéb
tényezőket (a vállalkozás abszolút és relatív mérete, ellenőrző szerep a nehezen
megkettőzhető infrastruktúra felett, a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya, hozzáférés a
tőkepiacokhoz, méretgazdaságosság, a potenciális verseny hiánya, belépési korlátok
és a terjeszkedés akadályai).

11.

Az NMHH a következő korrekciós intézkedések előírását javasolta az MT-re
vonatkozóan: hozzáférés12; átláthatóság; egyenlő elbánás; költségalapúság13 és a
díjak ellenőrizhetősége; adott hálózati létesítményekhez való hozzáférés és azok
használata; valamint számviteli szétválasztás.

3.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT KOMOLY KÉTSÉGEK A
VIZSGÁLAT KERETIRÁNYELV 7. CIKKE SZERINTI MÁSODIK
SZAKASZÁNAK KEZDETEKOR

12.

A Bizottság komoly kétségeinek adott hangot az NMHH-intézkedéstervezet EUjoggal való összeegyezethetőségét illetően a jelentős piaci erővel rendelkező
üzemeltető azonosításával kapcsolatban.

3.1.
13.

12

13
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Megfelelés a keretirányelv 14. cikkének és 16. cikke (2) bekezdésének
A Bizottság megjegyezte, hogy az előző piac-felülvizsgálat során az érintett piac
(amelyen az NMHH az MT-t jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként
határozta meg) jelentős részei nem feleltek meg a három kritériumnak. A Bizottság
rámutatott arra, hogy az NMHH nem végzett háromkritériumos értékelést, továbbá
nem indokolta meg kielégítően a piaci körülmények azon változásait, amelyek miatt
eltérő következtetésre jutott.

Csak az Ethernet bérelt vonalak tekintetében, mivel az egyéb interfészekhez (analóg és TDM) való
hozzáférés a technológiai fejlődésre tekintettel már nem releváns.
Az NMHH azt javasolja, hogy az MT csak a bérelt vonalak végződtetési szegmenseinek biztosításához
közvetlenül kapcsolódó költségeket számíthassa be a költségalapba. A vizsgálat első szakaszában nem
tisztázódott, hogy az MT a szabályozott díjakon keresztül megtéríttetheti-e a közös költségek, valamint
a passzív infrastruktúrával kapcsolatos költségek egy részét, és milyen mértékben.
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A Bizottság megállapította, hogy az NMHH által bemutatott, a jelentős piaci erő
felmérésére vonatkozó bizonyítékok nem voltak meggyőzőek. A Bizottság különösen
is hangsúlyozta azt a tényt, hogy az MT a piac felső sávszélességű szegmensében
észrevehetően alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkezik. A Bizottság utalt továbbá
az elmúlt években bekövetkezett jelentős árcsökkenésre, amely többnyire nem vall
jelentős piaci erő gyakorolására. Végezetül a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az
NMHH nem vette kellőképpen figyelembe azon szolgáltatások piacra gyakorolt
hatásait, amelyek – az MVM NET és a NISZ számára jogi monopóliumot biztosító
jogi rendelkezések alapján – nem voltak a vizsgált piac részei. A Bizottság elismerte,
hogy a jogi korlátozás miatt az MVM NET és a NISZ által az állami intézményeknek
nyújtott bérelt vonali szolgáltatásokat nem lehetett az érintett piac részeként kezelni.
A szabályozó azzal érvelt, hogy a vevőkör és a szolgáltató közötti kapcsolat sajátos
jellege miatt nincs keresleti helyettesíthetőség. Mindazonáltal a Bizottság azzal
érvelt, hogy a helyettesítés és a kormányzati szervek kereskedelmi szolgáltatóktól
való eltávolodásának hatásait figyelembe kellett volna venni a piaci szereplőkkel
szemben fennálló, a verseny által támasztott korlátok értékelésekor, még akkor is, ha
ezek a korlátok az érintett piacon kívülről származnak. A Bizottság álláspontja
szerint a kormányzati szerveknek nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő jogi
monopólium gazdasági következményeinek figyelembevétele valószínűleg
csökkentené az MT állítólagos piaci erejét.
14.
4.

A BEREC VÉLEMÉNYE

15.

A BEREC 2018. október 15-én véleményt14 nyilvánított a Bizottság jelentős piaci
erő megállapítására vonatkozó komoly kétségekről szóló leveléről a keretirányelv 7.
cikkének (3) bekezdése értelmében.

16.

A BEREC megítélése szerint a Bizottság jelentős piaci erő megállapításával
kapcsolatos komoly kétségei nem indokoltak.

17.

Először is a BEREC úgy véli, hogy az NMHH kielégítően kezelte a piaci
körülmények azon változásait, amelyek jelentős piaci erőhöz vezettek egy olyan
piaci szegmensben, amely az előző piaci felülvizsgálat során nem felelt meg a
háromkritériumos vizsgálatnak. A BEREC ezért úgy véli, hogy nem indokoltak a
Bizottság azon aggályai, hogy az NMHH nem indokolta meg kielégítően a piaci
körülmények változásait.

18.

A BEREC továbbá úgy véli, hogy a jelentős piaci erő meglétének értékeléséhez
csakis a meghatározott vizsgált piacon alapuló (a Bizottság komoly kétségei által
nem érintett) piaci részesedéseket kell figyelembe venni. Az NMHH – a
technológiától és a sávszélességtől függetlenül – valamennyi bérelt vonalat a vizsgált
termékpiac részeként határozta meg, és irrelevánsnak találta a piac egy adott (például
kizárólag a magasabb sávszélességű) szegmensére vonatkozó piaci részesedés
figyelembevételét.

19.

A BEREC továbbá nem ért egyet a Bizottság azon megállapításával, hogy az MT
alacsony piaci részesedése a nyílt nagykereskedelmi piacon (azaz nem a szolgáltatók
által saját maguk számára nyújtott bérelt vonalak nagykereskedelmi szolgáltatása) a
hatékony piaci verseny jele lenne. A nem saját magának nyújtott bérelt vonalak

14

HU

A fentiek fényében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az intézkedéstervezet nem
egyeztethető össze a keretirányelv 14. cikkével és 16. cikke (2) bekezdésével.

BoR (18) 199.
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nagykereskedelmi szolgáltatása a bérelt vonalak kiskereskedelmi piacának csupán 11
%-át teszi ki, továbbá a nyílt nagykereskedelmi piac mérete a 2012–2016-os
időszakban 19 %-kal csökkent. A felvázolt helyzet alapján az alábbi következtetések
vonhatók le: magas belépési korlátok a nagykereskedelmi piacra, a nyílt
nagykereskedelmi kínálat a kiskereskedelmi kereslet nem túl jelentős részét fedi le,
és a szolgáltatók leginkább saját hálózataikra támaszkodnak a bérelt vonali
kiskereskedelmi szolgáltatások biztosításához. A BEREC azzal érvel, hogy az
elemzéshez csak a belső teljesítményeket is figyelembe vevő adatokat kell
figyelembe venni. Az MT piaci részesedése a belső teljesítmények
figyelembevételével magas, és a 2012–2016-os időszakban meglehetősen stabil
maradt. Ezért a BEREC úgy véli, hogy nem indokoltak a Bizottság ezzel kapcsolatos
kétségei.

HU

20.

Az árképzés tekintetében a BEREC hangsúlyozza, hogy meglehetősen nehéz
megbízható adatokat szerezni a bérelt vonali kiskereskedelmi szolgáltatások
piacairól. Ez magának a piacnak a természetéből adódik, mivel a vevői kört
elsősorban olyan nagy igényű vállalkozások (vagy közigazgatási szervek) alkotják,
amelyek a legtöbb távközlési igényüket – fejlett adatszolgáltatások, vezetékes telefon
és széles sávú szolgáltatás, mobil kommunikáció stb. – lefedő, testreszabott és
integrált ajánlatokat kapnak. Az árral kapcsolatos adatok összevethetőségét egyéb
tényezők tovább nehezítik (a szerződés időtartama, szolgáltatásminőség/QoS,
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások/SLA). A BEREC megjegyzi, hogy
az NMHH nem szolgáltatott részletes információkat a szolgáltatók költségeiről.

21.

A fentiek alapján a BEREC egyetért az NMHH-val abban, hogy a túlzó árazás vagy
az egyes szolgáltatók árszintjének összehasonlítása nagy nehézségekbe ütközhet.

22.

A BEREC egyetért a Bizottság azon álláspontjával, hogy az elmúlt években
tapasztalt jelentős árcsökkenés a priori nem vall jelentős piaci erőre. Ugyanakkor az
árszintek csökkenése egybeesett az analóg/TDM bérelt vonalakról a kevésbé
költséges és jobb teljesítményű Ethernet platformra történő áttéréssel. Az NMHH
érvelése szerint a költségek végfelhasználókra történő átvitelének hatására
csökkenhettek volna az árszintek. Ugyanakkor az MT fő versenytársaihoz képest
magasabb árakat számolhat fel, és ugyanakkor fenn tudja tartani magas piaci
részesedését. Az NMHH szerint ez jelentős piaci erő meglétére utalhat. A BEREC
egyetért az NMHH azon megállapításával, hogy az átlagárak éves csökkenése
(önmagában) nem zárja ki a díjak túlzott módon történő megállapítását. A fenti
magyarázatokat figyelembe véve a BEREC nem osztja a Bizottságnak az MT
megfigyelt árképzési magatartásán alapuló, jelentős piaci erő megállapításával
kapcsolatos kétségeit.

23.

A BEREC megjegyzi, hogy e véleményének hatályán kívül esik a Bizottság azzal
kapcsolatos megállapításának az értékelése, hogy jogszerű-e az MVM NET és a
NISZ számára a kizárólagos jog biztosítása. A BEREC ugyanakkor a kérdést olyan
mértékben figyelembe veszi, amennyire az a keretirányelv 14. cikkével és 16. cikke
(2) bekezdésével való összhang értékeléséhez szükséges.

24.

A BEREC egyetért a Bizottsággal abban, hogy a piac meghatározásában nem
szereplő szolgáltatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni a piac értékelése során. A
BEREC szerint fontos annak megértése, hogy a NISZ vagy az MVM NET képes-e
korlátozni, és milyen mértékben az MT magatartását.

25.

Ezenkívül az NMHH nem értékelte, hogy a bérelt vonalak állami szerveknek való
biztosításához használt infrastruktúra milyen mértékben használható technikailag a
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bérelt vonalak más vevőkörnek való biztosításához, illetve hogy biztosíthat-e a
meglévő infrastruktúra versenyelőnyt a hálózat bővítése esetén.
26.

Ezért a BEREC osztja a Bizottság azon véleményét, hogy az NMHH nem elemezte
kellőképpen e piaci szegmens kizárásának következményeit az MT állítólagos piaci
erejére és az átfogó versenydinamikára gyakorolt hatások tekintetében. Annak
ellenére, hogy egy ilyen kiegészítő elemzés csak marginális hatással járna, a BEREC
szerint a Bizottság ezzel kapcsolatos kétségei indokoltak. Az állami szervektől eltérő
vevőkörnek értékesített bérelt vonalak viszonylag kis volumenére tekintettel azonban
a BEREC megkérdőjelezi, hogy az említett elemzés tényleges hatással lenne a
jelentős piaci erő felmérésére.

27.

A Bizottság azon nézetét illetően, hogy az analóg/TDM bérelt vonalakról a
hatékonyabb Ethernet technológiára való átállás az MT számára hagyományos
hálózataiból kifolyólag kevesebb előnyt jelent, a BEREC úgy véli, hogy az Etherneteszközökbe való befektetés önmagában nem jelent a kiegészítő szolgáltatásokba való
befektetést, hanem inkább az analóg/TDM-vonalak cseréjének természetes
velejárója. A szükséges beruházás viszonylag alacsony költségeiből és a szolgáltatás
folytonosságából kifolyólag az analóg/TDM-hálózatok előnyei az Ethernet-hálózatok
esetében tovább élnek. Ezért a BEREC szerint a hagyományos hálózat tulajdonjoga
továbbra is előnyt jelent az MT számára.

28.

Következésképpen a BEREC azon a véleményen van, hogy nem indokoltak a
Bizottság azon komoly kétségei, hogy az NMHH nem indokolta meg kielégítően a
vizsgált piac körülményeinek fő változásait. A BEREC továbbá azt a következtetést
vonja le, hogy nem indokoltak a Bizottságnak a piac bizonyos szegmenseire
vonatkozó piaci részesedések elemzéséből és a hagyományos hálózatok
tulajdonjogából fakadó állítólagos kisebb fokú előnyökből eredő kétségei. Ezenkívül
a BEREC megállapítja, hogy az MT árképzési magatartása nem indokolja a
Bizottság komoly kétségeit az NMHH jelentős piaci erő megállapításával
kapcsolatban.

29.

Másrészről a BEREC egyetért a Bizottsággal abban, hogy az NMHH nem vette
kellőképpen figyelembe az – érintett piac meghatározásából kizárt – MVM NET és
NISZ által biztosított bérelt vonalak piacra gyakorolt hatásait. Ennek ellenére a
BEREC úgy véli, hogy a szóban forgó elemzés figyelembevétele sem vezetett volna
eltérő következtetéshez a jelentős piaci erő megállapítása szempontjából. Ezért a
BEREC átfogó következtetése az, hogy nem indokoltak a Bizottságnak a jelentős
piaci erő megállapításával kapcsolatos komoly kétségei.

6.
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ÉRTÉKELÉS

30.

A keretirányelv 7. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bizottság a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe véve a BEREC véleményét rendelkezhet arról,
hogy az érintett nemzeti szabályozó hatóság vonja vissza az intézkedéstervezetet,
vagy határozatot hozhat a keretirányelv 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban
megjelölt fenntartásai visszavonására vonatkozóan. A Bizottság az értesítési eljárás
második szakaszában további információk, fejlemények vagy elemzések alapján
vélekedhet úgy, hogy fenntartásai már nem indokoltak.

31.

A Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vette a BEREC véleményét,
valamint a vizsgálat második szakaszában összegyűjtött és értékelt további
bizonyítékokat, és a továbbiakban nincsenek már fenntartásai a bejelentett
intézkedéstervezet esetében a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltető
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azonosításának elemzését illetően. Ez a következtetés az alábbi indokok alapján
vonható le:
Az MT magas piaci részesedése a bérelt vonali szolgáltatás összes típusa és
valamennyi sávszélesség esetében

HU

32.

A második vizsgálati szakaszt megnyitó levelében a Bizottság hangsúlyozta, hogy az
MT piaci részesedése a nagyobb kapacitású (2 Mbit/s-nál nagyobb analóg, TDM és
Ethernet) bérelt vonali kiskereskedelmi szolgáltatás területén 2012 és 2015 között
42,3 %-ról 36,8 %-ra csökkent, mielőtt 2016-ban (a GTS megvásárlását követően)
49,7 %-ra növekedett volna. Az NMHH által rendelkezésre bocsátott akkori adatok
szintén azt mutatják, hogy az MT (a bérelt vonalak belső biztosítását leszámítva) a
szóban forgó időszakban 28–33,7 %-os piaci részesedésével csak a második
legnagyobb szolgáltató volt a nyílt nagykereskedelmi piacon. A Bizottság a
következők miatt kérdőjelezte meg az NMHH jelentős piaci erőre vonatkozó
megállapítását: az MT csökkenő (a 40 %-os küszöbérték alatti) piaci részesedése
ebben a fontos, 2Mbit/s feletti sávszélesség-kategóriában, valamint az a tény, hogy
az NMHH által benyújtott adatok szerint az MT nem volt a nagykereskedelmi piac
első számú szolgáltatója.

33.

A vizsgálat második szakaszában az NMHH olyan további adatokat szolgáltatott a
BEREC-nek és a Bizottságnak, amelyek meggyőzőbbek voltak az MT jelentős piaci
erejének meglétével kapcsolatban. Különösen ha kizárólag az „időtálló” Ethernet
bérelt vonalakat tekintjük, az MT piaci részesedése 2012 és 2015 között 55,2 % és
48,9 % között mozgott, mielőtt 2016-ban 53,4 %-ra emelkedett. Ez a magas
részesedés az Ethernet bérelt vonali szolgáltatások piacán alátámasztja az NMHH
jelentős piaci erővel kapcsolatos megállapítását.

34.

Ezenkívül az NMHH rámutatott arra, hogy az MT piaci részesedése 2016-ban az
Ethernet vonalak piacán még a GTS megvétele nélkül is 50 % felett lett volna.

35.

Végezetül az NMHH kifejtette, hogy az értesítésében benyújtott, az MT-nek a bérelt
vonalak nyílt nagykereskedelmi piacán való részesedésére vonatkozó adatok nem
voltak helyesek. Az NMHH által a vizsgálat második szakaszában benyújtott újabb
adatok alapján az MT (2016. évi 52 %-os piaci részesedéssel) valójában piacvezető a
bérelt vonalak nyílt nagykereskedelmi piacán is.

36.

A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy – bár nem kérdőjelezi meg a vizsgálat piac
földrajzi kiterjedését, amely országos szinten van meghatározva – az egyes
szolgáltatók hálózatainak kiterjedése és lefedettsége Magyarországon belül nem
egységes. Ez elsősorban a három, átfedések nélküli koncessziós terület történelmi
határainak tudható be. Ezzel kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy az MT erős
pozícióval rendelkezik abban az esetben, ha a piaci erő értékelése országos szinten
történik, azonban a hagyományos koncessziós területén kívül erősebb
versenykényszerrel kell szembenéznie. Ezt a tényt tükrözi az MT hagyományos
koncessziós területén kívüli (33 és 43 % közötti) részesedése a kiskereskedelmi
ügyfélkörből. Ráadásul az MT hagyományos koncessziós területén belül is eltérőnek
tűnnek a versenyfeltételek a nagyobb városi területek és az elővárosi, illetve vidéki
területek között. A Bizottság megjegyzi például, hogy Budapesten legalább 5 nagy,
bérelt vonali szolgáltató van, míg más nagy városi területeket (Debrecen vagy Pécs
estében) több párhuzamos infrastruktúra szolgál ki. A Bizottság úgy véli, hogy az
MT piaci erejében a különböző területek esetében megmutatkozó különbségek ugyan
nem elegendőek állandó, országosnál kisebb földrajzi piacok meghatározásához,
ugyanakkor az NMHH-nak a szabályozói korrekciós intézkedések eltérő intenzitása
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révén indokolt figyelembe vennie ezeket
különbségeket15.
37.

a piaci

erőben megmutatkozó

Következésképpen a Bizottság egyetért azzal, hogy az NMHH által az MT piaci
részesedésére vonatkozóan a vizsgálat második szakaszában benyújtott új adatok
összhangban állnak a jelentős piaci erővel kapcsolatos megállapításával. A Bizottság
ugyanakkor felkéri az NMHH-t, hogy végső intézkedésében mérlegelje, hogy a
hálózati verseny földrajzi különbségei indokolhatják-e az ország egyes földrajzi
területein eltérő korrekciós intézkedések meghozatalát.
Az MT által felszámított díjak a versenytársakhoz képest általában
magasabbak, holott a vonatkozó költségek alacsonyabbak

38.

A vizsgálat második szakaszát megnyitó levelében a Bizottság megjegyezte, hogy
bár a 2Mbit/s feletti bérelt vonalak összessége nem szabályozott, az NMHH
árcsökkenési tendenciáról számolt be valamennyi sávszélességi tartományban
(kivéve az 500 Mbit/s sebesség fölötti bérelt vonalakat, amelyek esetében az árak
emelkedtek, igaz, nagyon alacsony szintről). A Bizottság megállapította, hogy az
ilyen árképzési magatartás többnyire nem vall jelentős piaci erő gyakorolására.

39.

A vizsgálat második szakaszában az NMHH további bizonyítékokat szolgáltatott
arról, hogy az MT által felszámított csökkenő díjak nem jelzik a jelentős piaci erő
hiányát, mivel haszonkulcsa a versenytársainál jóval magasabb volt. Az NMHH
szerint ez a következő okokra vezethető vissza:
a)

az MT rendelkezik Magyarországon a legkiterjedtebb elektronikus hírközlő
hálózattal, amelynek köszönhetően a bérelt vonalak végződtetési
szegmenseinek kiépítésére alacsonyabb átlagos költségek mellett van
lehetősége (kiterjedt gerinc- és hozzáférési hálózata révén általában
versenytársainál rövidebb végződtetési szegmenseket kell kiépítenie), valamint

b)

az MT díjszabása – a csökkenés ellenére – egy sávszélességet leszámítva16
valamennyi sávszélesség esetében magasabb a versenytársakénál.

40.

Az NMHH szerint az a tény, hogy az MT versenytársaihoz képest alacsonyabb
átlagköltségek mellett magasabb átlagdíjakat számol fel, összhangban van azzal a
következtetéssel, hogy az MT jelentős piaci erővel rendelkezik.

41.

Következésképpen a Bizottság egyetért azzal, hogy az MT árképzési magatartása
nem összeegyeztethetetlen a jelentős piaci erő meglétével.
A piac meghatározásában nem szereplő szolgáltatások korlátozott hatása a
versenyfeltételekre

42.
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A második vizsgálati szakaszt megnyitó levelében a Bizottság megjegyezte, hogy az
NMHH nem elemezte kellőképpen az érintett piac meghatározásából kizárt bérelt
vonalak, azaz az MVM NET és a NISZ által a kormányzati szerveknek, illetve a
nemzeti villamosenergia-hálózat üzemeltetőjének biztosított bérelt vonalak piacra
gyakorolt hatásait. Korábban ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása kereskedelmi

Az infrastruktúra-szintű verseny intenzitásának földrajzi különbségeit az NMHH értesítésében maga is
elismerte (lásd annak 223–224. és azt követő bekezdéseit). Ezenkívül a Bizottság megjegyzi, hogy az
NMHH regionális megközelítést alkalmazott a helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi
biztosítása piacának meghatározásakor (lásd 3a. piac, HU/2017/2021).
Az 5–10 Mbit/s tartományban az MT alacsonyabb díjat számol fel egyes versenytársainál.
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alapon történt, míg 2012-től kezdődően jogszabály írja elő, hogy ezeket mely
megkülönböztetett üzemeltetők (a NISZ és az MVM NET) nyújthatják.
43.

A Bizottság tudatában van annak, hogy a bérelt vonalak természetéből adódóan
(vagyis hogy e vonalak az ügyfél telephelye szerinti konkrét földrajzi helyhez
kötődnek) a szóban forgó szolgáltatásokra nem könnyű egy új ügyfelet találni, ha egy
adott felhasználó úgy dönt, hogy a továbbiakban nem veszi igénybe a szolgáltatást.

44.

A Bizottság szerint ugyanakkor a kormányzati szerveknek biztosított bérelt vonali
szolgáltatásra vonatkozó jogi követelmények hatálybalépésével valószínűsíthetően
kapacitás szabadult fel azon szolgáltatók (köztük az MT) hálózataiban, amelyek e
vevőkörnek korábban kereskedelmi alapon nyújtották ezt a szolgáltatást. A Bizottság
azzal érvelt, hogy az NMHH nem értékelte kellőképpen e szolgáltatásoknak a
kereskedelmi szolgáltatóktól az MVM NET és a NISZ általi átvételének hatását, és
az ezáltal – többek között – az MT hálózatában felszabadult szabad kapacitás
feltehetően csökkentette az MT állítólagos piaci erejét.

45.

A második vizsgálati szakaszban az NMHH további olyan információkat nyújtott be,
amelyek a NISZ és az MVM NET által biztosított szolgáltatások vizsgált piacról való
kizárásának korlátozott hatására utalhatnak a jelentős piaci erővel rendelkező
üzemeltető azonosításának elemzése tekintetében.

46.

Először is az NMHH ismételten jelezte, hogy nincs keresleti helyettesíthetőség azon
oknál fogva, hogy a kormányzati szerveket és a villamosenergia-hálózat
üzemeltetőjét jogszabály kötelezi arra, hogy a bérelt vonali szolgáltatást az említett
szolgáltatóktól vásárolják meg.

47.

Másodszor az NMHH érvelése szerint a kínálati helyettesíthetőség igen korlátozott.
Egyfelől a NISZ nem rendelkezik a bérelt vonalak végződtetési szegmenseinek
hálózatával (az MVM NET infrastruktúráját használja), és ezért nem képes
kereskedelmi szolgáltatást nyújtására, másfelől az MVM NET kereskedelmi alapon
értékesített bérelt vonalai a 2016-ban használt bérelt vonalak összességének csupán
0,8 %-át jelentik.

48.

Harmadsorban az NMHH tisztázta, hogy az MVM NET által a villamosenergiahálózat üzemeltetőjének nyújtott szolgáltatásokat korábban soha sem nyújtotta az
MT, ezért az MT-nek nem keletkezett üres kapacitása, amikor az MVM NET
megkezdte a vevőkörének a szolgáltatás nyújtását.

49.

Következésképpen a Bizottság egyetért azzal, hogy a NISZ és az MVM NET által
biztosított szolgáltatásoknak a vizsgált piacról való kizárása nem befolyásolja
jelentősen azt a megállapítást, hogy az MT jelentős piaci erővel rendelkezik a
vizsgált piacon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A Bizottság visszavonja a C(2018) 6084 számú, komoly kétségekről szóló levélben megjelölt,
a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltető azonosításával kapcsolatos fenntartásait a
Bizottságnak 2018. augusztus 16-án bejelentett, és HU/2018/2107 ügyiratszámon iktatott
intézkedéstervezettel kapcsolatban.

HU

9

HU

2. cikk
Ennek a határozatnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a címzettje.
Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2018.11.16.

a Bizottság részéről
Mariya GABRIEL
a Bizottság tagja
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