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a HU/2018/2107 ügyben (helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi
biztosítása Magyarország területén) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 7a. cikkével összhangban
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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 7a. cikke (5) bekezdésének b) pontjára,
miután felkérte az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a fent említett
rendelkezésnek megfelelően2,
tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) véleményére3,
mivel:
1.

AZ ELJÁRÁS

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 25-i véleménye, BoR (18)205.

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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2.

A Bizottság 2018. augusztus 27-én adatszolgáltatási kérést7 küldött az NMHH-nak,
amelyre a válasz augusztus 29-én érkezett meg. A Bizottság 2018. szeptember 4-én
kiegészítő adatszolgáltatási kérést küldött az NMHH-nak, amelyre a válasz
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 kiegészítő adatszolgáltatási kérést küldött az
NMHH-nak, amelyre a válasz október 15-én érkezett meg.

7.

2018. október 25-én a BEREC véleményt nyilvánított a Bizottságnak a jelentős piaci
erővel rendelkező üzemeltetőre, a Magyar Telekomra (MT) alkalmazott korrekciós
intézkedésekkel kapcsolatos komoly kétségeit illetően. A testület részben
alátámasztotta a Bizottság komoly kétségeit8.

8.

A Bizottságnak a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltető azonosításával
kapcsolatos komoly kétségeivel kapcsolatosan a BEREC külön véleményt9
fogalmazott meg. A Bizottság 2018. november 16-án visszavonta a komoly
kétségekről szóló levelében megjelölt fenntartásait10.

2.

AZ
EREDETILEG
BEMUTATÁSA

9.

A „helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása
Magyarország területén” megnevezésű nagykereskedelmi piac bejelentése és
bizottsági értékelése 2011-ben a HU/2011/1269 ügyszámon történt11. 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 képezték a vizsgált piac részét. 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 az
MT-t azonosította jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként az alacsony
sávszélességű bérelt vonalak piacán, és – az árszabályozástól eltekintve – korrekciós
intézkedések12 teljes körét írta elő számára.

10.

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
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A keretirányelv 5. cikkének (2) bekezdése alapján.
A keretirányelv 7. cikkének (5) bekezdése alapján.
A BEREC 2018. október 15-i véleménye, BoR (18)199.
C(2018) 7711
C(2011) 9502
Hozzáférhetőség, átláthatóság, egyenlő elbánás és számviteli szétválasztás.
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foglalta az Ethernet bérelt vonalakat is13. 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
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.
11.

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.

12.

Az NMHH javasolta az MT jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként való
azonosítását. Ennek kapcsán az NMHH kiemelte a piacon bekövetkezett strukturális
változásokat (különösen az MT annak egyik versenytársával, a GTS-szel való
összeolvadását), a stabilan magas,
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).

13.

Az NMHH a következő korrekciós intézkedések előírását javasolta az MT-re
átláthatóság;
megkülönböztetésmentesség;
vonatkozóan:
hozzáférés14;
költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége; valamint számviteli szétválasztás.

14.

A díjak ellenőrizhetőségét illetően az NMHH azt javasolta, 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, többek között a passzív infrastruktúrával kapcsolatos költségek egy részét,
illetve ha igen, akkor milyen mértékben.

3.

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

15.

2018. szeptember 17-én a Bizottság komoly kétségeinek adott hangot az NMHHintézkedéstervezet uniós joggal való összeegyezethetőségét illetően az MT-re kirótt
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban.

16.

Az alábbiakban ismertetett okokból kifolyólag a Bizottságnak komoly kétségei
voltak azt illetően, hogy az NMHH intézkedéstervezete összeegyeztethető-e az uniós
joggal, különösen a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 8. cikke

13

14

HU

Tekintettel a technológiai fejlődésre és arra, hogy a vevői kör az analóg és TDM bérelt vonalakat
Ethernet bérelt vonalakra cseréli.
Csak az Ethernet bérelt vonalak tekintetében, mivel az egyéb interfészekhez (analóg és TDM) való
hozzáférés a technológiai fejlődésre tekintettel már nem releváns.
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(5) bekezdésének d) pontjában említett követelményekkel, összefüggésben a
hozzáférési irányelv15 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével:
3.1.

Az MT közös költségeinek nem megfelelő megtérülése

17.

Az NMHH azt javasolta, hogy az MT csak a magas minőségű hozzáférés
nagykereskedelmi végződtetési szegmenseinek biztosításához közvetlenül
kapcsolódó költségeket számíthassa be a költségalapba. A bejelentésből és a
Bizottság adatszolgáltatási kérésére adott válaszokból a Bizottság azt a
következtetést vonta le, hogy a nagykereskedelmi díjak révén az MT nem fedezheti
sem a passzív infrastruktúra költségeinek valamely részét, sem nagykereskedelmi
tevékenységei arányos részének költségeit (adminisztratív költségek, általános
költségek, informatikai rendszerek stb.).

18.

A keretirányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja a nemzeti szabályozó hatóságok
számára a verseny előmozdítását és a fogyasztói előnyök biztosítását. A hozzáférési
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése értelmében költségalapú árképzés esetén a
nemzeti szabályozó hatóság figyelembe veszi az üzemeltető befektetését, és a
befektetett tőke észszerű megtérülését biztosítja számára. Egy olyan
költségmegtérülési mechanizmus, amelyben csak a közvetlen költségek számolhatók
el, a más szolgáltatásokkal közös költségek azonban nem, lehetséges, hogy nem
biztosítja kellő mértékben a tőkének a hozzáférési irányelv 13. cikkének (1)
bekezdésében előírt megtérülését.

19.

Ezenkívül tekintettel arra, hogy a jelentős mértékben szabályozatlan piacon szinte
valamennyi sávszélesség-kategóriában egyértelmű csökkenő ártendenciák
érvényesülnek, a Bizottság számára aránytalannak tűnik olyan szigorú árszabályozást
bevezetni, amely akadályozná a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetőt abban,
hogy a bérelt vonalak nagykereskedelmi biztosításához közvetetten kapcsolódó
költségeket beleszámíthassa a költségalapba.

20.

Végezetül, ha a bérelt vonalak pótlásának vagy megtöbbszörözésének költségei
meghaladnák a szabályozott hozzáférési árakból megtérülő költségeket, az nem
mozdítaná elő a hatékony befektetéseket vagy a fenntartható (infrastrukturális)
versenyt, amint azt a keretirányelv 8. cikkének (2) bekezdése és a hozzáférési
irányelv 13. cikkének (2) bekezdése előírja.

21.

Ezért a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a magas minőségű hozzáférés
nagykereskedelmi biztosítása esetében javasolt árszabályozási mechanizmus nem
eredményezte e szolgáltatás költségeinek megfelelő megtérülését, és ezért nincs
összhangban a keretirányelv 8. cikkének (2) bekezdésével és a hozzáférési irányelv
13. cikkének (1) és (2) bekezdésével.

3.2.
A társaság méretével összefüggő mark-up alkalmazása a súlyozott átlagos
tőkeköltség kiszámításakor
22.
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HU

A súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) a jelentős piaci erővel rendelkező
üzemeltetők által a piacon alkalmazott költségalapú ár egyik összetevője. A nemzeti
szabályozó hatóságok a keretirányelv 8. cikkének, valamint a hozzáférési irányelv
13. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében költségmegtérülésre vonatkozó
kötelezettséget állapíthatnak meg, amely összhangban van a (többek között a
következő generációs hálózatokba való) hatékony befektetések ösztönzésének
A 2009/140/EK irányelvvel (HL L 337., 2009.12.18., 37. o.) módosított, az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló,
2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.).
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céljával, és biztosítja a megfelelő befektetett tőke észszerű megtérülését; a nemzeti
szabályozó hatóságok előmozdítják a hatékonyságot és a fenntartható versenyt, és
biztosítják, hogy a fogyasztók a választék, az ár és a minőség tekintetében maximális
előnyhöz jussanak. A keretirányelv 8. cikke (5) bekezdésének d) pontja úgy
rendelkezik, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok feladata a hatékony befektetések
és újítások előmozdítása, biztosítva egyúttal a piaci verseny fennmaradását.
23.

Ezzel összefüggésben a Bizottságnak komoly kétségei voltak a tekintetben, hogy az
NMHH által alkalmazott WACC-szint tükrözi-e a jelenlegi versenyfeltételeket,
figyelembe véve a beruházó vállalkozások által viselt kockázatot. Az NMHH
módosította a tanulmányból kikövetkeztethető WACC-számítási képletet, és a
tőkeköltség béta értékének e képlet segítségével történő kiszámítása során
kiegészítette azt egy mark-uppal (méretkockázati prémium) a magyar társaságok –
más érintett uniós üzemeltetőkkel való összehasonlításban – kisebb méretének (és
nagyobb kockázatának) figyelembevétele érdekében.

24.

Ez a méretkockázati prémium a tőkeköltség 0,8 százalékpontos mark-upjának felelt
meg a WACC kiszámítása során, és a tőke adózás előtti, súlyozott névleges
átlagköltségét (adózás előtti nominál WACC) 7,39 %-ról 8 %-ra növelte.

25.

Először is, miként az az SK/2017/201016, SK/2018/205117 és SI/2018/205018 esetben
történt, a Bizottság ismételten kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy ezt a
mérettel összefüggő mark-upot más nemzeti szabályozó hatóságok általában nem
alkalmazzák az EU-ban. Az említett három – a vizsgálat második szakaszában lévő –
esetben a BEREC a Bizottság álláspontját osztotta, megállapítva különösen, hogy
sem a BEREC éves „Regulatory Accounting in Practice” jelentései, sem a Brattle
Group által a Bizottság számára készített 2016-os jelentés „nem tárgyalták
méretkockázati prémium figyelembevételét a WACC kiszámításakor, amikor a
tőkeköltség a CAPM módszer segítségével kerül meghatározásra”19.

26.

Másodszor, a Bizottság nem tekintette kielégítőnek az NMHH-nak a méretkockázati
prémiumra vonatkozó indokolását. A Bizottság emlékeztetett arra, hogy a WACCképlet hagyományos paraméterei (a méretkockázati prémium nem tartozik közéjük)
teljes mértékben figyelembe veszik a társaságok nem diverzifikálható kockázatát,
ideértve a magyar társaságok kockázatát is. Minden további diverzifikálható (azaz
nem rendszerszintű) kockázat, amely a magyar társaságokba való befektetéssel
kapcsolatos, elvileg más országokban lévő társaságokba vagy más ágazatokba való
befektetéssel diverzifikálható.

27.

Harmadszor, az NMHH nem nyújtott elégséges tájékoztatást arról, hogy miért éppen
0,8 százalékpontos mark-up volt alkalmas a szabályozott magyar társaság WACCértékének kiszámításához.

28.

A fentiek fényében a Bizottság úgy vélte, hogy a mark-up nem vehető figyelembe a
WACC kiszámításakor, mivel az a tőkeköltség értékének túlbecslését eredményezi,
ami befolyásolja a WACC végső értékét, és ennek megfelelően az érintett
szabályozott termékek árát is.

16
17
18
19
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C(2018) 1035
C(2018) 3722
C(2018) 3644
BoR (17) 251 az SK/2017/2010 esetben, BoR (18) 67 az SK/2018/2051 esetben, BoR (18) 55 az
SI/2018/2050 esetben.
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29.

Összefoglalva, a Bizottságnak komoly kétségei voltak azt érintően, hogy az NMHH
által alkalmazott és a méretkockázati prémiummal indokolatlanul kiegészített WACC
érték előmozdította-e a hatékony befektetéseket és újításokat, biztosítva egyúttal,
hogy a piaci verseny fennmaradjon, és hogy a fogyasztók a választék, az ár és a
minőség tekintetében maximális előnyhöz jutnak-e. A Bizottság úgy vélte, hogy ez a
mark-up nem felel meg a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 8.
cikke (5) bekezdése d) pontjának, összefüggésben a hozzáférési irányelv 13.
cikkének (1) és (2) bekezdésével.

4.

E BIZOTTSÁGI AJÁNLÁS HATÁLYA

30.

Ez a bizottsági ajánlás csak a Bizottságnak a WACC kiszámítását érintő komoly
kétségeire vonatkozik. A Bizottságnak az MT közös költségeinek nem megfelelő
megtérülésével kapcsolatban felmerült komoly kétségeivel egy külön bizottsági
határozat (C(2018) 8650) foglalkozik.

5.

HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEI

31.

A Bizottsághoz nem érkeztek be harmadik felektől származó észrevételek.

6.

A BEREC VÉLEMÉNYE

32.

2018. október 25-én a BEREC véleményt20 nyilvánított a Bizottságnak a jelentős
piaci erővel rendelkező üzemeltetőre alkalmazott korrekciós intézkedésekkel
kapcsolatos komoly kétségeiről szóló leveléről a keretirányelv 7a. cikke értelmében.

33.

A BEREC megítélése szerint a Bizottságnak a WACC kiszámításával kapcsolatos
komoly kétségei indokoltak.

34.

A BEREC hangsúlyozta, hogy a Bizottság három korábbi esetben is komoly
kétségeket fogalmazott meg a méretkockázati prémium alkalmazásával
kapcsolatban21. A BEREC az összes szóban forgó ügyben indokoltnak tekintette
ezeket a kétségeket.

35.

A BEREC először is megjegyezte, hogy a Brattle-jelentés nem tér ki a
méretkockázati prémium kérdésére.

36.

A BEREC továbbá azzal érvelt, hogy a méretkockázati prémium alkalmazása nem
volt összhangban a tőkeeszköz-árazási modell (CAPM) alkalmazásával, azaz az
NMHH által a WACC sajáttőke-költségének becslésére alkalmazott módszerrel.

37.

Miközben az NMHH azzal érvelt, hogy az MT nem olyan nagy vállalat, mint az
európai távközlési ágazat sok más szereplője, nem fejtette ki, hogy miért
szembesülne magasabb nem diverzifikálható kockázatokkal, mint a nagyobb
vállalatok.

38.

A fenti korábbi esetekhez hasonlóan a BEREC azon a véleményen volt, hogy az EUban a nemzeti szabályozó hatóságok általában nem alkalmazzák a méretkockázati
prémiumot a WACC kiszámítása során, és hogy az NMHH nem indokolta meg
kellőképpen a méretkockázati prémium figyelembevételét a WACC kiszámításakor.
A BEREC ezért arra a következtetésre jutott, hogy ez a mark-up a fent említett
okokból nem felel meg a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 8.
cikke (5) bekezdése d) pontjának, összefüggésben a hozzáférési irányelv 13.
cikkének (1) és (2) bekezdésével.

20
21

HU

BoR (18) 205.
SI/2018/2050, SK/2017/2010 és SK/2018/2051 ügy.
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39.

Következésképpen a BEREC úgy vélte, hogy a Bizottság által a méretkockázati
prémium alkalmazásával kapcsolatban megfogalmazott kétségek indokoltak.

7.

AZ NMHH, A BEREC ÉS A BIZOTTSÁG SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE
ÉS AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

40.

Az NMHH, a BEREC és a Bizottság részvételével 2018. november 12-én
háromoldalú videokonferenciára került sor a Bizottság komoly kétségeinek és a
BEREC véleményének megvitatása céljából. A videokonferencia célja továbbá
annak tisztázása volt, hogy az NMHH hajlandó-e a végleges intézkedésében javasolt
korrekciós intézkedések módosítására a Bizottság (és a BEREC) által
megfogalmazott komoly kétségek eloszlatása érdekében.

8.

ÉRTÉKELÉS

41.

Az NMHH kifejtette, hogy végleges intézkedésében nem szándékozik módosítani a
WACC kiszámítására alkalmazott módszert; ezt csak azt követően vállalja, hogy
elérhetővé válik a WACC kiszámítására vonatkozó bizottsági iránymutatás.

42.

Bár üdvözli az NMHH elkötelezettségét a WACC rövid időn belüli felülvizsgálata
mellett, a Bizottság úgy véli, hogy az NMHH a vizsgálat II. szakaszában nem
bocsátott rendelkezésre további érveket arra vonatkozóan, hogy a WACC számítási
módszere miként felel meg a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 8.
cikke (5) bekezdése d) pontjának, illetve ezáltal a hozzáférési irányelv 13. cikke (1)
és (2) bekezdésének.

43.

Mivel az NMHH a Bizottság súlyos kétségeiről kapott értesítést követő, a
keretirányelv 7a. cikkének (1) bekezdésében említett három hónapos időszak végén
is fenntartotta a bejelentett intézkedéstervezetét, a Bizottság – a BEREC
véleményének lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele mellett – ajánlást adhat
ki, amelyben felkéri az NMHH-t az intézkedéstervezet módosítására vagy
visszavonására, vagy határozatot hozhat a komoly kétségeiről szóló levelében
megjelölt fenntartásai visszavonására vonatkozóan.

44.

A Bizottság úgy véli, hogy a komoly kétségeiről szóló levelében az NMHH WACCszámítási módszere tekintetében jelzett fenntartások továbbra is érvényesek.
A CAPM-keretrendszer és a méretkockázati prémium alkalmazása közötti
ellentmondás

45.

A Bizottság úgy véli, hogy módszertani szempontból a társaság méretével
összefüggő mark-up hozzáadása nincs összhangban a nemzeti szabályozó hatóságok
által a WACC becslésére jellemzően alkalmazott keretrendszerrel, nevezetesen a
CAPM-mel22. Ezzel szemben a CAPM-képlet egyéb paraméterei – például a
tőkeköltség béta értéke – teljes mértékben figyelembe veszik az érintett társaságok
nem diverzifikálható kockázatát, ideértve a magyar társaságok kockázatát is. A
Bizottság véleménye szerint minden további, a magyarországi távközlési
társaságokba való befektetéssel kapcsolatos diverzifikálható kockázat elvileg más
országokban lévő társaságokba vagy más ágazatokba való befektetéssel
diverzifikálható.

46.

A Bizottság ezért úgy véli, hogy a szóban forgó mark-up alkalmazása nem indokolt.
A méretkockázati prémium valójában a tőkeköltség értékének túlbecslését

22

HU

Amint azt a BEREC és a Bizottság az SK/2017/2010., az SI/2018/2050 és az SK/2018/2051 ügyben
már kifejtette, az EU-ban a nemzeti szabályozó hatóságok általában nem alkalmazzák a méretkockázati
prémiumot.
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eredményezi, ami valószínűleg jelentősen befolyásolja a WACC végső értékét, és
ezáltal az érintett szabályozott termékek árát is.
A méretkockázati prémium alkalmazását alátámasztó empirikus bizonyítékok
elégtelensége
47.

A fenti módszertani érveken túl a Bizottság megítélése szerint az NMHH által a
méretkockázati prémiumra vonatkozóan nyújtott indokolás nem megalapozott.

48.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a jelenlegi piaci helyzetben számos közelmúltbeli
tanulmány egyértelműen megkérdőjelezi a méretkockázati prémium indokoltságát23.
Elsősorban számos tanulmány állítja, hogy az Egyesült Államokban az 1980-as évek
eleje óta nem mutatható ki a méretkockázati prémium indokoltsága, más
országokban pedig szintén nem, vagy csak alig24. A szóban forgó tanulmányok több
más érvet is felvetnek a méretkockázati prémium alkalmazásának
megkérdőjelezésére, ideértve a következőket: i. a kisvállalat-hatást a legtöbb esetben
csak az igazán kis részvények esetében figyelték meg25, vagy ii) a kisebb méretből
eredő hatás valójában nagyrészt vagy teljes egészében egy likviditási hatás, azaz a
kis cégek magasabb likviditási kockázatát tükrözi, és amint az illikviditás
elszámolásra kerül, megszűnik26.

49.

A Bizottság úgy véli, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező magyar szolgáltató
részvényeihez kapcsolódó valamennyi nem diverzifikálható kockázatnak – ideértve a
kisebb méretéből eredő kockázatot is – a tőkeköltsége béta értékében kell
tükröződnie. A helyes gyakorlat annak biztosítása lenne, hogy a tőkeköltség
elfogadott béta értéke a hasonló uniós távközlési társaságok értéktartományában
legyen.
A méretkockázati prémium indokolatlan mértéke

50.

Végül, még ha feltételezzük is, hogy a méretkockázati prémium alkalmazása
indokolt volt, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az NMHH nem fejtette ki megfelelően,
hogy miért 0,8 százalékpontban határozta meg a méretkockázati prémium mértékét.

51.

Az NMHH közölte, hogy a méretkockázati prémium mértékének meghatározásakor
az egyesült államokbeli vállalatok méretkockázati prémiumát értékelő Duff & Phelps
2017 Valuation Handbook kézikönyvben ajánlott értéket vette alapul (1,62
százalékpont), majd egy, a Magyar Telekom kisebb piaci kapitalizációját tükröző

23

24

25

26
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A jelenlegi piaci helyzetben a mérethatás érvényessége széles körben vitatott. Lásd például: A.
Damodaran, The Small Cap Premium: Where is the beef?, id. mű, az abban hivatkozott
szakirodalommal együtt, és M. A. Crain, A Literature Review of the Size Effect, 2011. október 29.,
elérhető a következő címen: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1710076. A
méretkockázati prémium alkalmazását az Egyesült Királyságbeli Szabályozók Hálózatának (UKRN)
egy közelmúltbeli jelentése is megkérdőjelezi: „Estimating the cost of capital for implementation of
price controls by UK regulators”, 2018. március 6., elérhető a következő címen:
http://www.ukrn.org.uk/news/estimating-the-cost-of-capital-for-implementation-of-price-controls-byuk-regulators/.
Emellett érvel a fenti lábjegyzetben említett összes forrás. Lásd még: J. Hsu and V. Kalesnik, Finding
Smart Beta in the Factor Zoo, 2014. július, elérhető a következő címen:
https://www.researchaffiliates.com/en us/publications/articles/223 finding smart beta in the factor
zoo.html.
Lásd: A. Damodaran, The Small Cap Premium: Where is the beef?, id. mű, és J. L. Horowitz, T.
Loughran and N. E. Savin, „The disappearing size effect”, Research in Economics, 2000., vol. 54., issue
1., 83–100. o., amely kimutatja, hogy minden statisztikailag szignifikáns mérethatás megszűnik, ha a
legkisebb (kevesebb mint 5 millió USD piaci értékű) cégek kikerülnek a mintából.
Lásd: A. Damodaran, The Small Cap Premium: Where is the beef?, id. mű, az abban hivatkozott
szakirodalommal együtt, valamint az idézett UKRN-jelentés.
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korrekciós tényezőt alkalmazott, és így döntött végül a 0,8 százalékpontos
méretkockázati prémium mellett.
52.

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az NMHH nem indokolta meg, hogy
miért tartja helyénvalónak az egyesült államokbeli vállalatokra vonatkozó Duff &
Phelps adatok alkalmazását a magyar vállalatok számára megfelelő méretkockázati
prémium mértékének meghatározásához. Az NMHH nem mutatott fel a
mérethatások Európában vagy kifejezetten Magyarországon történő érvényesülésére,
illetve azok nagyságrendjére utaló bizonyítékokat.

9.

KÖVETKEZTETÉS

53.

A fentiek fényében a Bizottság kitart a komoly kétségeiről szóló levelében
ismertetett álláspontja mellett, mely szerint a bejelentett WACC valószínűleg nem
tükrözi az érintett piacon, illetve a magyarországi tőkepiacon meglévő jelenlegi
versenyfeltételeket, figyelembe véve a beruházó vállalkozások által viselt kockázatot.
Az NMHH nem tudta bizonyítani, hogy a bejelentett WACC biztosítaná a megfelelő
befektetett tőke észszerű megtérülését, ami ösztönözné a hatékony befektetéseket,
előmozdítaná a hatékonyságot és a fenntartható versenyt, és maximalizálná a
fogyasztók által élvezett előnyöket.

54.

A keretirányelv 7a. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bizottság a BEREC
esetleges véleményének legnagyobb mértékű figyelembevétele mellett ajánlást adhat
ki, amelyben kéri az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezetet
módosítására vagy visszavonására, vagy határozatot hozhat a keretirányelv 7.
cikkének (4) bekezdésével összhangban megjelölt fenntartásai visszavonására
vonatkozóan.

55.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a WACC kiszámítására javasolt
módszer nem felel meg a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 8.
cikke (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakpolitikai céloknak, és nincs
összhangban a hozzáférési irányelv 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével.

56.

A fentiek alapján, és emlékeztetve a komoly kétségekről szóló levelében kifejtett
okokra, a Bizottság kiadja ezt az ajánlást, amelyben felkéri az NMHH-t az
intézkedéstervezet módosítására vagy visszavonására,

AJÁNLJA, HOGY:

HU

1.

Az NMHH módosítsa vagy vonja vissza az MT magyarországi bérelt vonalainak
árszabályozásával kapcsolatos korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a
WACC-számításokat összhangba hozza a keretirányelv 8. cikke (2) bekezdésének a)
pontjában és 8. cikke (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakpolitikai
célokkal, és ily módon megfeleljen a hozzáférési irányelv 13. cikke (1) és (2)
bekezdésének.

2.

Az NMHH kerülje el a tőkeköltség értékének túlbecslését, különösen annak
biztosításával, hogy a méretkockázati prémiumnak megfelelő mark-up ne kerüljön
figyelembevételre a WACC kiszámítása során.

3.

A Bizottság ezt az ajánlást közzéteszi a honlapján. Kérjük az NMHH-t, hogy ezen
ajánlás kézhezvételétől számított három munkanapon belül értesítse a Bizottságot, ha
úgy ítéli meg, hogy az üzleti adatok bizalmas kezelésére vonatkozó európai uniós és
nemzeti szabályok szerint ez a dokumentum olyan bizalmas természetű információkat
tartalmaz, amelyeket a közzététel előtt szeretne töröltetni a szövegből. Minden ilyen
kérést meg kell indokolni.
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4.

A keretirányelv 7a. cikke (7) bekezdésével összhangban, amennyiben az NMHH úgy
dönt, hogy ezen ajánlás alapján nem módosítja vagy vonja vissza a bejelentett
intézkedéstervezetet, ezt a Bizottságnak benyújtott indokolással kell alátámasztania.

5.

A keretirányelv 7a. cikke (6) bekezdésével összhangban az NMHH az ezen ajánlás
Bizottság általi kiadását követő egy hónapon belül ismerteti a Bizottsággal az
elfogadott végleges intézkedést. Ez az időtartam az NMHH kérelmére
meghosszabbítható annak érdekében, hogy az NMHH a keretirányelv 6. cikkével
összhangban nyilvános konzultációt folytathasson.

6.

Ennek az ajánlásnak az NMHH a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2018.12.17.

a Bizottság részéről
Mariya GABRIEL
a Bizottság tagja
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