Hirdetmény
Közzétéve: 2021. július 16.
Iktatószám: PC/16386-2/2021.
Tárgy: hirdetmény
Az Elnök értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy jelen hirdetmény és a hatósági ellenőrzést megindító
végzés közzétételének napján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban:
„Eht.”) 69. § (1) bekezdése alapján a rövid szöveges üzenetszolgáltatás (a továbbiakban: „SMS”)
végződtetés piacával és az SMS végződtetési díjjal összefüggésben, hírközlési ágazati vizsgálat
céljából hatósági ellenőrzést indított.
Jelen hirdetmény és a hatósági ellenőrzést megindító végzés kifüggesztésének és közzétételének
dátuma: 2021. július 16.

Az eljárás adatai
Az eljáró
hatóság

Az ügy száma

Az ügy tárgya

Ügyfél neve és székhelye
Magyar Telekom Nyrt. (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
Telenor Magyarország Zrt. (2045
Törökbálint, Pannon út 1.)

Nemzeti
Média – és
Hírközlési
Hatóság
Elnöke

PC/16386/2021

az SMS végződtetés
piacával és SMS
végződtetési díjjal
kapcsolatos hírközlési
ágazati vizsgálat
céljából lefolytatott
hatósági ellenőrzés

Vodafone Magyarország Távközlési
Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön
fasor 6.)
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
(1134 Budapest, Váci út 35.)
TARR Építő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd,
Kadarka u. 18.)
Netfone Telecom Távközlési és
Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Nefelejcs utca 2/A.)
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Az Eht. 69. § (3) bekezdése alapján az Elnök a hatósági ellenőrzés megindításáról hirdetmény útján
értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelynek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó 88. § (2) bekezdésétől eltérően az ügy tárgyát és rövid
ismertetését kell tartalmaznia.
A Gazdasági Versenyhivatal (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; a továbbiakban: „GVH”)
2021. július 5-én kelt levelében jelezte a Hatóság felé, hogy Magyarországon az Eht. 188. § 119.
pontja szerinti SMS végződtetésével és a tömeges SMS-sel összefüggésben a szolgáltatók
feltehetően egységes árazási gyakorlatot folytathatnak, a hazai szolgáltatók által kínált SMS
végződtetési díjának mértéke megközelítőleg azonos és nemzetközi összehasonlításban is magas. A
GVH fenti jelzésében hivatkozott ármozgások és egyéb körülmények arra utalhatnak, hogy az SMS
végződtetés1 piacán vagy annak egyes részpiacain a verseny korlátozódhat vagy torzulhat, ezért a
piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából az Elnök az Eht. 69. §-ában foglalt hatáskörében
eljárva, az Eht. 69. § (1) bekezdése alapján hírközlési ágazati vizsgálat céljából hatósági ellenőrzést
indít.
Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon is.
Budapest, 2021. július 16.
Dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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SMS végződtetés: hálózati szolgáltatás, a rövid szöveges üzenet eljuttatása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető

hozzáférési pontjára, ahol az előfizetői hozzáférési pont mobil rádiótelefon-hálózathoz tartozik.
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