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DR. KOPPÁNYI SZABOLCS 

 

A SZEKTORSPECIFIKUS VERSENYSZABÁLYOZÁS EGYES JOGRENDSZERBELI ÖSSZE-

FÜGGÉSEI A JELENTŐS PIACI ERŐ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGETIKAI 

SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

Az értekezés célja, vizsgálati kerete 

A kilencvenes évek végétől kezdve először a távközlésben, majd sorra a többi hálózatos ipar-

ágban, így például az energetikában, a vasúti közlekedésben, továbbá a szélesebb értelem-

ben vett infokommunikációban végrehajtott szerkezetátalakítás és liberalizáció alapjaiban 

formálta át az állam, a szabályozó és a szabályozás szerkezetét. Mindaz, amit ma látunk eze-

ken a területeken, praktikusan nem létezett tíz évvel ezelőtt. Azon felül, hogy megváltozott a 

közgazdasági gondolkodás ezekről az iparágakról, magát a szabályozást és a jogintézménye-

ket is jelentős hatások érték. A hozzáférés, egyetemes szolgáltatás vagy éppen a 

szektorspecifikus versenyszabályozás korábban ugyanúgy ismeretlenek voltak a magyar jog-

ban, mint a szabályozó hatóság. Ezek a hatások azonban nem írhatók le egyszerűen a ha-

gyományos jogi eszközökkel, a több jogágon, jogterületen keresztülfekvő joganyagot, új típu-

sú intézményeket, szabályozói beavatkozásokat egyenként és kölcsönhatásukban is értel-

mezni szükséges. 

Az értekezés célja azoknak a jogrendszert ért különféle hatásoknak egyfajta szempontrend-

szer szerinti feltérképezése, melyek az óriási nemzetgazdasági jelentőséggel bíró egyes háló-

zatos iparágak szabályozása kapcsán felmerülnek.  

Véleményem szerint a jogterületek szerint elkülönített megközelítés az egyik oka annak, 

hogy a szektorspecifikus versenyszabályozás hálózatos iparágakban történő alkalmazásával 

kapcsolatban a közgazdaságtudományi oldaltól eltérően jogi oldalról átfogó következtetések 

megfogalmazására csak elvétve került sor Magyarországon az utóbbi években.  

Gondolkodásom egyik – interdiszciplináris – kiindulópontját a téma e dolgozatban foglalt 

kezelésével kapcsolatban a közgazdasági gondolkodásban megfogalmazott problémafelvetés 
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képezte. A másik kiindulópontot pedig a piacszabályozás folyamatként, eljárások és döntések 

láncolataként való szemlélete jelentette.  

Vajon az elmúlt évtizedben egyes hálózatos iparágakban bevezetésre került új piacszabályo-

zási  szabályozói beavatkozások, így annak legradikálisabb típusa, a jelentős piaci erő jelenle-

gi koncepciója, illetve annak magyarországi intézményi és eljárási harmonizálása alkalmas-e 

az elektronikus hírközlésben és az energetikában meglévő versenyproblémák kezelésére, 

továbbá a szabályozás és a szabályozó hatóságok új szerepe és feladatai mennyiben teszik 

szükségessé a jogalkotás illetve a jogalkalmazás újragondolását a közigazgatási intézmény-

rendszer, a versenyszabályozás, a normativitás és a hatalmi ágak egymáshoz való viszonya 

terén? 

E kérdés megválaszolása komplex elemzést igényel. Mindenekelőtt fel kell tárni, hogy a je-

lentős piaci erő koncepciója milyen helyet foglal el az elektronikus hírközlési és az energeti-

kai szabályozásban. A JPE koncepciója, habár önálló konstrukció, hatását és alkalmazását 

csak az adott szektorspecifikus szabályozás egyéb területeivel összefüggésben és kölcsönha-

tásában tudja kifejteni. Meg kell érteni a szabályozás okát és célját ahhoz, hogy a JPE kon-

cepcióját megfelelő mélységben meg lehessen vizsgálni. 

Az értekezés hét fő témakör köré szerveződik, melyeket egy gondolati vonal mérföldkövei-

nek tekintek. A piacszabályozásról, hálózatos iparágakról és a szektorspecifikus versenysza-

bályozás szerepéről szóló rész vezeti be az olvasót a hálózatos iparágak szabályozási alapkér-

déseibe, melyre a további fejezetek ráépülnek. Ezt követően konkrét modellen, a jelentős 

piaci erő koncepcióján keresztül vizsgálom a szektorspecifikus versenyszabályozás jellegze-

tességeit, melyet két példa, az elektronikus hírközlésben alkalmazott „őstípus”, és a magyar 

energetikai szektorban a közelmúltban bevezetésre került jelentős piaci erő modell részletes 

elemzése követ. A jogorvoslatról szóló részben részletesen elemzem, hogy miként hat a kö-

zösségi JPE modell és a szabályozási folyamat a magyar és más EU tagországok eljárásjogára, 

a jogorvoslati struktúrára és a joggyakorlatra. A konkrét példák ismertetése után a modellel 

kapcsolatos tágabb, a jogrendszer más területeit érintő összefüggéseket vizsgálom, először 

magát a szabályozást végzőt, az intézményi oldal jellegzetességeit, függetlenségét. A norma-

tivitással  kapcsolatban pedig megvizsgálom a piacszabályozásból illetve a szabályozási lánc-

ból a szabályozó hatóságok alkotmányos helyzetére és döntéseik normatív tartalmára kiható 

jellegzetességeket.  
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Az értekezésben tisztázásra került, mit értünk piacszabályozás alatt, és a piacszabályozási 

tevékenység milyen új szemléletmódot és irányítási-felügyeleti-szabályozási viszonyokat ke-

letkeztet a hálózatos iparágakban. Arról is említést tettem, hogy miért jelentkeznek hasonló 

kérdések és válaszok a szabályozás módszerei, eszközei és végrehajtója tekintetében. Meg-

vizsgáltam továbbá, hogy a szabályozó hatóságok új típusú szerepköre hogyan érvényesül 

annak leginkább újszerű tevékenysége, a piacszabályozással kapcsolatos eljárásai során. Azt 

is megnéztem, miképpen modellezhető és melyek a problémái egy olyan rendkívül összetett 

eljárásnak, mint a jelentős piaci erővel kapcsolatos eljárás, és az implementációs hibák, to-

vábbá a magyar jogrendszer nehézkessége miként hat ki a szektorspecifikus versenyszabá-

lyozási eljárás céljaira és eredményére. Végezetül pedig megvizsgáltam magát a szabályozót, 

hogy mit is takar a függetlensége, miért szükséges annak részletes kidolgozása, melyek a 

veszélyei és hatásai. 

Az értekezésben igyekeztem a levont következtetéseimet – ahol lehetett – empirikus felmé-

résekre alapozni, valamint a joggyakorlat fényében ellenőrizni. Ennek keretében került sor 

egy, az EU 27 tagországát magában foglaló kérdőíves felmérésre, ahol magukat az eljáró bí-

róságokat kérdeztem a szabályozó hatósági határozatokkal kapcsolatos tapasztalataikról. A 

villamos energia JPE eljárás esetében, azon túl, hogy a koncepció kidolgozásában is aktívan 

részt vettem, az eddig lefolytatott JPE eljárásokat is testközelből, a Magyar Energia Hivatal 

jogi tanácsadójaként követhettem végig. Az elektronikus hírközlési JPE szabályozás tekinte-

tében pedig harmonizációs és kodifikációs oldalról vettem részt a közösségi keretszabályozás 

és az elektronikus hírközlési törvény jogalkotási munkában. 

Piacszabályozás és a hálózatos iparágak jogának jellegzetességei 

A hálózatos iparágakban alkalmazott hálózati piacszabályozás (a piacszabályozás szűkebb 

értelemben vett modellje) a piaci viszonyokba versenyteremtő céllal történő aktív hatósági 

beavatkozás, amely eszközeit tekintve szabályozó jellegű, és a versenyjogi jogalkalmazásra 

ráépülve, versenyjogi módszerek alapján szektorspecifikus szabályozói eszköztár alkalmazá-

sával törekszik a hatásos verseny elérésére. 

A hálózatos jogoknak a versenyszabályozás esetében érvényesülő, a jogi szabályozásra kiha-

tó legfőbb specialitásai tekintetében megállapítható, hogy: 
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1) A hálózatos iparágakban – más iparágaktól eltérően – jellemző a rendszeres hatósági 

beavatkozás a piaci verseny beindítása és annak fenntartása terén. 

2) A hatósági beavatkozás a tiszta versenyszabályozástól eltérően versenyteremtő sza-

bályozást, előzetes (ex ante) viselkedéskontrollt is jelent, melynek során a verseny-

korlátozó magatartás előfordulásának nagy valószínűségére való tekintettel a szabá-

lyozó igyekszik még annak megtörténte előtt elejét venni bizonyos szabályok előírá-

sával. Egy versenykorlátozó magatartás ugyanis a hálózatos tevékenységek esetében 

jóval nagyobb és hosszabb távú versenytorzulást okozhat, mint normál piaci körül-

mények között. 

3) A hálózatos iparágakban a versenyteremtő piacszabályozás a piacnyitás időpontjától 

kezdve mindenütt megjelenik, melynek legkifinomultabb formáját a legkorábban 

megnyitott és jelenleg legkompetitívebben fejlődő hálózatos szektorban, az elektro-

nikus hírközlési szektorban tapasztalhatjuk. Ennek a piacszabályozásnak az egyik leg-

markánsabb megjelenése a jelentős piaci erővel kapcsolatos szabályozás. 

4) A hálózatos iparágakban azonosíthatók bizonyos közös versenyproblémák, melyek 

hasonló jellegű szabályozási eszközöket igényelnek. Ez azt jelenti, hogy a piacszabá-

lyozás során az egyes szektorokban a szabályozó hatóságok vagy éppen a jogszabály 

sok esetben hasonló kötelezettségek (pl. hozzáférés, szétválasztás, átláthatóság, költ-

ségalapúság) betartását írja elő. Ezek a versenyproblémák versenyjogi eredetűek, 

melyeket a hálózatos környezetben szektorspecifikus szempontok alapján értékelnek. 

5) Mivel a piaci viszonyok a liberalizált szektorokban sikeres versenypártoló szabályozás 

esetén gyorsan változnak, ezért a piacszabályozói eszközök alkalmazásának is rugal-

masan idomulniuk kell ehhez. Ez a rugalmas alkalmazkodás nehezen képzelhető el ál-

landó piacfelügyeleti tevékenység és piacelemzés nélkül, tehát csak olyan szerv al-

kalmas szabályozási tevékenység végzésére, amely rendelkezik ilyen erőforrásokkal. A 

jogszabályi szabályozás e cél eléréséhez merev és lassú, szerepe a keretek, az eszkö-

zök és a szervezeti keretek megteremtésében rejlik. 

6) A mindenkori szabályozónak mérlegelnie kell, hogy intézkedéseivel milyen mérték-

ben támogatja az alternatív infrastruktúrák kialakítását (infrastruktúra alapú ver-

seny), illetve a versenyképes szolgáltatások nyújtását (szolgáltatás alapú verseny). 
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Mivel az első hosszú távon, a második pedig elsősorban rövid távon hatékony, a piac-

szabályozásnak is megfelelően követnie kell ezeket a célokat. 

Az első, megalapozó vizsgálati kör alapján az alábbiakban lehet összefoglalni a 

szektorspecifikus szabályozási rezsimek alkalmazását indokoló főbb jellemzőket: 

• Azonosítható a piacszabályozás olyan típusa, mely a piaci versenyhez kötődik, eltér az 

általános versenyjogtól, és a hálózatos iparágakban szektorspecifikus formát ölt. 

• Az ún. hálózatos iparágak szabályozási kérdései között számos összefüggés áll fenn, 

és ezen összefüggések alapján fennáll a lehetőség a szabályozásra vonatkozó közös 

következtetések levonására, legfőképpen az elektronikus hírközlés és az energetika 

tekintetében. 

• Az elmúlt években paradigmaváltás zajlott le ezekben a szektorokban a szabályozás 

szerepét illetően, és ennek eredményeként a piaci verseny elősegítését olyan piaco-

kon kell biztosítani, ahol egyaránt jelen vannak természetes monopóliumok, szűk ke-

resztmetszetek és versenyre alkalmas piaci szegmensek. A tartósan fennálló verseny-

korlátozó tényezők áthidalására bizonyos területeken és feltételek fennállta esetén 

szükség van prokompetitív szabályozói beavatkozásra. Így nem alkalmazható a pusz-

tán versenyjogi jogalkalmazásra épülő modell, ugyanakkor a technológiai fejlődés és 

a piaci viszonyok gyors változása miatt a szabályozásnak folyamatosan és rugalmasan 

kell figyelembe vennie a mindenkori piaci verseny alakulását, valamint a versenykor-

látozó tényezőket. 

• A hatékony versenysegítő szabályozói beavatkozáshoz folyamatos monitoring és a 

más piacokra gyakorolt hatások figyelembevétele szükséges, mely összetett, a ver-

senyproblémákra koncentráló, a versenyjoggal párhuzamosan működő 

szektorspecifikus versenyszabályozás kidolgozását teszi szükségessé. 

• A szektorspecifikus versenyszabályozás, céljait, eszközeit és módszereit tekintve a 

versenyjoghoz igazodóan, azonban azon túlmutatva szervezi meg egyes hálózatos 

iparágak szabályozását.  
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A jelentős piaci erő az elektronikus hírközlésben 

Mivel a piaci viszonyok a liberalizált szektorokban sikeres prokompetitív szabályozás esetén 

gyorsan változnak, ezért a piacszabályozói eszközök alkalmazásának is rugalmasan idomulni-

uk kell ehhez. Ez a rugalmas alkalmazkodás nehezen képzelhető el állandó piacfelügyeleti 

tevékenység és piacelemzés nélkül, tehát csak olyan szerv alkalmas szabályozási tevékenység 

végzésére, amely rendelkezik ilyen erőforrásokkal. A jogszabályi szabályozás e cél eléréséhez 

merev és lassú, szerepe a keretek, az eszközök és a szervezeti keretek megteremtésében 

rejlik. 

A JPE-vel kapcsolatos jelenlegi elektronikus hírközlési szabályozás Magyarországon recipiált 

közösségi jog, melyet a magyar jogalkotás illetve jogalkalmazás egyelőre nem gazdagított új 

elemekkel.  

A JPE eljárás a szabályozó hatóságok egyik legújszerűbb és legformabontóbb eszköze az új 

típusú „szabályozó hatósági” működés demonstrálására. Az eljárás teljesen eltér a hatósági 

jogalkalmazástól, egyszerre versenyjogi (piacmeghatározás, piacelemzés), szabályozói jellegű 

(szakpolitika formálás, széleskörű diszkréció, az érintett piacok normatív jellegű szabályozá-

sa), valamint közösségi szintű, konzultatív (7. cikk szerinti eljárás), melyben a vétójoggal ren-

delkező Európai Bizottság a határozattervezetek tényleges, érdemi felülvizsgálatát valósítja 

meg, a közösségi jog alapján. 

A JPE eljárás egymásra épülő szabályozói döntések láncaként is leírható, melyben a 

piacmeghatározás, a piacelemzés eljárási lépései – noha meghatározzák a JPE eljárás további 

kimenetelét, sőt le is állíthatják azt – nem feleltethetők meg a hagyományos közigazgatási 

jogi hatósági döntés kategóriájának maradéktalanul (pl. konkrét ügyfél hiánya). Ugyanúgy 

nehezen illeszthető be a 7. cikk szerinti eljárás, melyben a szabályozó hatóság határozatter-

vezetét ellenőrzi és vétózhatja meg a Bizottság az európai szabályozó testület, a BEREC segít-

ségével. 

A jelentős piaci erő a villamos energia szektorban 

A villamos-energia szektor versenyszabályozásáról szóló rész annak a vizsgálata, hogy egy 

komplex piacszabályozási modell miként került alkalmazásra egy másik hálózatos iparágban; 
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továbbá általánosíthatók-e a modellel kapcsolatban az elektronikus hírközlés elemzése során 

tett megállapítások.  

Az energetikai piacelemzés esetében a JPE modell fékeit és ellensúlyait, vagyis a kontroll 

eszközeit az elektronikus hírközléstől kiterjedtebb módon és nemzeti biztosítékokkal kell 

érvényesíteni. Az energetikában ugyanis nincs közösségi kontrol, nem működik az elektroni-

kus hírközlésben a szabályozó hatóságoknak rendkívül nagy segítséget nyújtó keretirányelv 

7. cikk szerinti konszolidációs eljárás, továbbá sem piacmeghatározási ajánlás, sem a 

Guidelines, sem pedig közösségi legjobb gyakorlat (az ERGEG-en keresztül) nem segíti a Hiva-

tal munkáját.  

Maga a jogi szabályozás számtalan akadályt gördít a JPE modell alkalmazhatósága elé. Az 

alkalmazandó kötelezettségek meghatározása nem került összehangolásra a Vet. egyéb ren-

delkezéseivel, ezért előfordulnak olyan esetek, hogy a JPE kötelezettség csupán megismétli 

az egyébként már normatív alapon érvényesülő meglévő jogszabályi előírásokat.  

Az elvégzett piacelemzések hozadéka ugyanakkor, hogy azonosításra került, hogy nemegy-

szer maga a jogszabályi rendelkezés a versenygátló tényező. A kiskereskedelmi piacokon az 

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára történő villamos energia értékesítés 

piacán alternatív szolgáltatók piacra lépésének abszolút gátja, hogy ahhoz, hogy egy alterna-

tív engedélyes piacra léphessen, már az első szerződés megkötését megelőzően ki kellene 

építenie az ügyfélszolgálati irodák hálózatát. A rendelkezés – habár fogyasztóvédelmi célja 

nyilvánvaló – nyilvánvaló belépési korlát, mivel az új piacralépőnek lényegében még az első, 

adott területen lévő fogyasztóval való szerződéskötést megelőzően rendelkeznie kell állandó 

ügyfélszolgálati irodával, valamint ügyfélszolgálati fiókirodákkal is a teljes egyetemes szolgál-

tatási területen.  

Álláspontom szerint a megfelelő kontrollmechanizmusok és garanciák megteremtését két 

irányban érhetjük el: egyrészt a piacszabályozás és a követendő ágazatpolitika céljainak rész-

letes és konkrét alkalmazásával a JPE eljárás során, melyek a szabályozó hatóság jogalkalma-

zását erősítik és a bíróság által ellenőrizhetők, másrészt pedig az intézményi garanciák meg-

teremtésével (döntéshozatali függetlenség, az információkhoz való hozzáférés hatékony ha-

tásköreinek a megteremtése, megfelelő piacelemző apparátus felállítása stb.). 
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A JPE koncepciójának energia szektorban való alkalmazása több egyszerű kísérletnél, számos 

olyan problémát hozott a felszínre, melyek összefüggnek a szabályozás szerepének, felada-

tának, céljának és formáinak az újraértékelésével. Rámutatott arra, hogy egy adott szabályo-

zási kérdés eszközök és eljárások mekkora tárházát befolyásolja, és arra is, hogy egy ilyen 

jellegű modell izolált beillesztése egy meglévő szabályozásba csak rendkívül nagy áldozatok 

árán lehetséges.  

Hatékony jogorvoslat 

A jogorvoslat szempontjából a piacszabályozás, mint hatósági eljárások és döntések láncola-

ta bír jelentős hatással, mivel ezek az atipikus eljárások úgy feszítik szét a jelenlegi jogorvos-

lati rendszer kereteit, hogy ez közvetlenül nehezen felismerhető. A hagyományos, kontinen-

tális típusú közigazgatási bíráskodás, melyet a hagyományos hatósági jogalkalmazói tevé-

kenység másik hatalmi ághoz tartozó törvényességi kontrolljaként alakítottak ki, nem tud mit 

kezdeni a proaktív, ágazatpolitikai célokat, jövőbemutató feltételezéseket tartalmazó, 

ugyanakkor normatív jellegű szabályozó hatósági határozatok felülvizsgálatával. Azok a köz-

igazgatási bíráskodás olyan alapvető kérdéseit feszegetik, mint például az érdemi felülvizsgá-

lat viszonya a jogszabálysértésen alapuló felülvizsgálathoz, a jogkérdéseken kívül szakkérdé-

sekben való döntés, az ügyfél helyzetének alakulása, normatív jellegű határozatokkal kapcso-

latos döntés, a közigazgatási bíráskodás kontrollszerepének megváltozása stb. 

Az érintettség (ügyfélképesség, kereshetőségi jog) tekintetében a hibás, a jogi tradíciókat 

figyelmen kívül hagyó implementáció, ehhez kapcsolódóan a korábbi bírói gyakorlat analóg 

alkalmazása, valamint a piacszabályozás jövőbe mutató jellege következtében nehezen bizo-

nyítható a kereshetőségi jog (jog vagy jogos érdek), amely a Keretirányelv 4. cikke által feljo-

gosított felhasználók és fogyasztók széles körét fosztja meg a jogorvoslat lehetőségétől a 

magyar jogban, sértve ezzel a közösségi jogot. Az Eht. 46. § (1) bekezdés szerinti kereshető-

ségi jog az elektronikus hírközlés területén nem függ össze az ügyfélképességgel, és ezáltal a 

jogszabályhely által feljogosított, jogukban vagy jogos érdekükben sérelmet szenvedett sze-

mélyek köre nem korlátozható. Ennek megfelelően a kereshetőségi jog akkor áll fenn, ha a 

jogorvoslatot kérő személy igazolni tudja jogának vagy jogos érdekének konkrét sérelmét, 

függetlenül attól, hogy részt vett-e az Eht. 36. § szerinti konzultációs eljárásban avagy sem. A 

jog vagy jogos érdek sérelme konkrétságának azonban igazodnia kell az NMHH határozatá-
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ban foglaltak előretekintő jellegéhez és valószínűségéhez a kereshetőségi jog megállapítása-

kor. 

A jogorvoslati szerv típusa tekintetében a felektől való függetlenség közösségi jogi követel-

ménye teljesül a Fővárosi Bíróság esetében, ugyanakkor azon jogorvoslati eljárások tekinte-

tében, ahol a Hivatal által hozott határozatok ellen az NMHH elnökéhez lehet fellebbezni, 

nem.  

A szakértelem rendelkezésre állása tekintetében a Fővárosi Bíróság vonatkozó, a piacszabá-

lyozás miatt komplex jogi-közgazdasági-műszaki kérdéseket felvető ügyek eldöntéséhez 

szükséges szaktudással nem rendelkezik, sem képzési, sem pedig szervezeti oldalról, és en-

nek a hiánynak a feloldására a Pp. által biztosított lehetőség bírói tanács bevonására sem 

alkalmas. Ez a szakértelem a másodfokon eljáró, és jogerős ítéletet hozó ítélőtábla esetén 

még kevésbé biztosított. A szakvéleményekre való hagyatkozás pedig – az érintett piacok 

szereplői közötti, a határozat által is gerjesztett érdek-összefonódások, valamint a piacok 

közötti integrációk miatt veszélyeztetheti magának a függetlenségi követelménynek az érvé-

nyesülését. Következésképpen a hatékony, szakmai jogorvoslat lehetőségét a magyar jogor-

voslati rendszer az elektronikus hírközlés által támasztott speciális követelményekre figye-

lemmel nem biztosítja, és ezen csak részben enyhít egyes bírók e téren tapasztalható aktivis-

ta hozzáállása. 

Az érdemi felülvizsgálat a közösségi jog által megkövetelt attribútumokkal Magyarországon 

nem biztosított, mivel ahhoz a jogszabálysértés vizsgálatán túlmenően az NMHH döntési 

láncának minden elemét vizsgálni kellene, mégpedig nemcsak a jogi, hanem a gazdasági il-

letve egyéb következtetések okszerűségét is. Ki kell emelni, hogy az érdemi felülvizsgálat 

nem lehet de novo újraértékelése az ügynek, mert akkor a bíróság venné át a regulátor sze-

repét, hanem az NMHH által végzett értékelések okszerűségét kell vizsgálni, mégpedig mind 

jogi, mind közgazdasági illetve technológiai oldalról. Ez a magyar jogtól részben idegen érté-

kelési mechanizmus azért válik fontossá, mivel az NMHH határozatai a hatósági határozatok-

tól eltérően 1) teljes piacok, nem csak egyedi vállalkozások 2) normatív elemekkel gazdagí-

tott 3) szabályozását valósítják meg, 4) jövőbetekintő elemzések alapján, 5) ex ante jelleggel, 

melynek során 6) versenyteremtő ágazatpolitikai célkitűzéseket érvényesítenek, és 7) ezáltal 

egyedi határozatokkal döntően befolyásolják a teljes érintett piac működését, 8) az összes 

felmerülő érintett piacra kiterjedő, 9) azonos szempontok szerint lefolytatott vizsgálattal 
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pedig 10) a teljes iparág kapcsolatrendszerét és versenyhelyzetét szabályozzák. A bírói felül-

vizsgálatnak a piacszabályozás terén ahhoz, hogy ténylegesen biztosítsa a jogorvoslathoz 

való alkotmányos jogot, továbbá megvalósítsa a közösségi joggal való harmonizációt, az 

előbbiekben bemutatott jellemző vonásokhoz igazodva kell megteremtenie a hatékony jog-

orvoslat lehetőségét. 

A hatékony felülvizsgálat közösségi jogi követelménye a magyar jogban egyelőre nem telje-

sül, sem a jogorvoslati jog illetve annak megengedhetősége, sem pedig a jogorvoslati eljárás 

szempontjából. 

A szabályozó hatóság, mint a piacszabályozás megvalósítója 

A hálózatos iparágakban a közösségi jog által az elmúlt másfél évtizedben angolszász hatásra 

bevezetésre került a független szabályozó hatóság, az „agency” modellje – részben az eltérő 

gyökerek, részben az ellátandó funkciók miatt is – lényegesen eltér a kontinensen és hazánk-

ban megszokott közigazgatási szervezeti modelltől. Ez az eltérés érinti a szabályozó hatóság 

közigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét, függetlenségét, legitimációját, ellenőriz-

hetőségét, valamint azt, hogy az agency nem pusztán végrehajtó szerv, hanem egyesít ma-

gában bizonyos legiszlatív és judikatív funkciókat is. 

Ezen összetett funkciók megvalósításához alapvető fontosságú a szabályozó hatóság pártat-

lansága és függetlensége, amely különbözőképpen jelentkezik a kormányzat és a szabályo-

zottak irányában. Az új közösségi jogi szabályokban (mind az elektronikus hírközlésben, mind 

pedig az energetikában) az iparágtól való függetlenség kiegészül a kormányzattól való füg-

getlenséggel, bizonyos korábban kormányzati feladatok átadása és a szakpolitika alakításá-

ban betöltött új szerep következtében a szabályozó hatóságok helyzete és felelőssége jelen-

tősen átalakul, ami érinti a hatalommegosztás és elszámoltathatóság kérdését is. 

A szabályozó hatóságok függetlenségének problémájával a régi EU tagországokhoz képest 

lényegesen nehezebben birkóznak meg a volt keleti blokk államai. Míg az EU régi tagországa-

inál a függetlenséggel kapcsolatos kérdések az infringement eljárásokban inkább a részlet-

szabályokban, bizonyos hatáskörök gyakorlásával kapcsolatban merülnek föl, addig az új tag-

államok esetében jellegzetes az intézményi-szervezeti-döntéshozatali önállóság biztosításá-

nak problémája. Ez arra utal, hogy az ilyen jellegű szabályozó szervezetek az új tagállamok 

közigazgatási illetve jogrendszerében kevésbé vannak beágyazva, sok esetben az ilyen füg-
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getlen szabályozó szervezetek léte is vitatott. Ezt mutatja a számtalan hasonló vagy ugyan-

olyan eset az egymással ebből a szempontból kapcsolatban alig álló országokban, mint pél-

dául a szabályozó hatóság vezetésének eltávolítása, a hatóság rendszeres átszervezése a 

politikai kurzustól függően, a szabályozói és piaci funkciók szükségszerű elválasztásának fel 

nem ismerése és az újonnan létrehozott hatóságok esetében az új típusú funkciók ellátásá-

hoz szükséges emberi és anyagi erőforrások hiányos biztosítása. Véleményem szerint ezek az 

esetek arra utalnak, hogy ezeknek az országoknak a közjogi rendszere nem volt megfelelően 

felkészülve az agency fogadására, így annak egyik legalapvetőbb előfeltételét, a független 

működést is nehézséget jelent biztosítaniuk. Másfelől, ezekben az országokban a demokrati-

kus intézmények működése még nem mindig zökkenőmentes, és ez kétségkívül kihat a vég-

rehajtó hatalomhoz kötődő, de attól jórészt elválasztott új típusú gazdaságirányítási szervek-

re is. 

A normativitás a piacszabályozásban 

Az elektronikus hírközlési, illetve újabban az energetikai szektorban folytatott hatósági tevé-

kenység csak részben azonos a közigazgatásban megszokott jogalkalmazói szerepkörrel. A 

legjelentősebb kivételek egyikét épp a jelen értekezés vizsgálati kiindulópontját képező piac-

szabályozási tevékenység, még pontosabban a JPE-vel kapcsolatos szabályozás jelenti. Az 

ilyen esetköröknél ugyanis a hatósági döntést – amely mechanizmusát tekintve alapvetően 

egy absztrakt jogszabályi norma alkalmazását jelenti konkrét tényekre és körülményekre – 

felváltja a szabályozó hatóság piacszabályozása, amelyben egy adott piacra vonatkozóan 

indul meg az eljárás, ami számos, egymáshoz kapcsolódó közbenső döntés láncolataként, 

versenyteremtő, „paranormatív” jelleggel, absztrakt versenyelemzés alapján, szabályozatlan 

diszkréciós hatáskörben valósul meg. 

A szabályozó hatóság piacszabályozási határozatai más hatósági határozatoktól eltérően 1) 

teljes piacok, nem csak egyedi vállalkozások 2) normatív elemekkel gazdagított 3) szabályo-

zását valósítják meg, 4) jövőbetekintő elemzések alapján, 5) ex ante jelleggel, melynek során 

6) versenyteremtő ágazatpolitikai célkitűzéseket érvényesítenek, és 7) ezáltal egyedi határo-

zatokkal döntően befolyásolják a teljes érintett piac működését, 8) az összes felmerülő érin-

tett piacra kiterjedő, 9) azonos szempontok szerint lefolytatott vizsgálattal pedig 10) a teljes 

iparág kapcsolatrendszerét és versenyhelyzetét szabályozzák.  
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A szabályozó hatóságok szabályozói feladatai rendkívül sokrétűek, és jórészt a szabályozás 

egyedi esetben való alkalmazását, azaz a klasszikus hatósági jogalkalmazói tevékenységet 

foglalják magukba, melyek körébe beletartozik a piacfelügyeleti és a jogviták rendezésére 

vonatkozó jogosultság is. Ezen felül azonban számos esetben olyan jogkörök is a szabályozó 

hatósághoz tartoznak, amelyek egyfajta „köztes szintet” jelentenek, azaz valahol a normatív 

szabályozás és az egyedi döntések között helyezkednek el, és a hatásuk túlmutat a döntés 

címzettjén. 

A szabályozó hatóság egyrészt a piacelemzés versenyjogi természete miatt, másrészt annak 

jövőbemutató és szakpolitikai jellegéből fakadóan általában a piacszabályozási eljárásoknál, 

de különösképpen a JPE eljárásokban széleskörű diszkrecionális jogkörökkel rendelkezik, 

amely jóval túlmutat a közigazgatási eljárásokban, hatósági jogalkalmazásnál megszokott 

mértéken, és az eljáró hatóság számára szokatlanul tág mozgásteret eredményez.  

A versenyjogban és a JPE eljárás alkalmazási területén az eljáró hatóság látszólag hasonló 

diszkrecionális jogköre a valóságban nagyon is eltérő. Míg a GVH diszkrecionális jogköre a 

konkrét visszaélés és annak tényei által meghatározott, restitúciós jellegű, addig a szabályo-

zó hatóság diszkrecionális jogköre az adott szektor összes érintett piacára és azok szereplőire 

kiterjedő elemzés, amely a jövőbe mutató jellege és a szakpolitikai célok megvalósítása miatt 

sokkal tágabb, mint a versenyhatóságé.  

Mivel a hatóság a JPE eljárásban ágazati szakpolitikát is megvalósít (versenyteremtés, a piaci 

hatalommal való visszaélés megelőzése, felhasználók érdekeinek védelme szabályozói eszkö-

zökkel), ami korábban a kormány feladata volt, ennek az ellenőrizhetőségét a jogbiztonság 

megteremtése érdekében meg kell teremteni, melynek egyik lehetséges iránya egyéb konk-

rét normatív rendelkezés hiányában a határozatok alapelvi szintű megerősítése. 

Annak ellenére, hogy a magyar jogrendben szokatlan a szabályozási célok és alapelvek ható-

sági eljárásban történő intenzív használata, épp a JPE jellegű eljárások esetében lényeges a 

szerepük. Ennek oka az, hogy a szabályozó hatóságok konkrét, egyedi határozatban, de az 

adott érintett piac összes szereplőjét érintő módon, kötelező erővel szabályozzák a piaci fo-

lyamatokat, ami azt jelenti, hogy az adott egyedi határozatok lényegüket tekintve az adott 

érintett piac számára normatív jellegűek. 



15 
 

A szabályozó hatóság eljárásában alkalmazott egyedi határozati forma ellenére összemosó-

dik a jogalkalmazói és a normaalkotói szerepkör, amely miatt a kormányzat által delegált 

szakpolitikai hatáskörök tekintetében a megfelelő kontrollmechanizmusokat és anyagi illetve 

eljárásjogi garanciákat is meg kell teremteni. Felmerül továbbá, hogy az új alkotmánnyal 

kapcsolatosan a PSZÁF-hoz hasonlóan, azonban nem egyedi, hanem általános jelleggel meg 

kellene teremteni a konkrét delegáció által speciális ügykörökre behatárolt normatív rendel-

kezések/határozatok kibocsátásának lehetőségét a szabályozó hatóságok számára. 

Az egyedi határozatok normatív tartalma mellett a piacszabályozási eljárásokban felmerül 

továbbá, hogy miként valósuljon meg a szabályozó hatóság eljárását meghatározó, ámde 

nem kötelező közösségi (piacmeghatározási ajánlás, Guidelines) és magyar jogi eszközök 

(tájékoztató) érvényesülése, illetve miként lehetne átalakítani a jelenlegi szabályozási struk-

túrát, figyelembe véve az Alkotmánybíróság ezirányú gyakorlatát is. 

 

  



16 
 

Az értekezéshez kapcsolódó publikációk és előadások jegyzéke: 

Könyv, könyvfejezet: 

1. Koppányi Szabolcs: A hírközlés szabályozása az Európai Közösségben és Magyar-
országon. OSIRIS, Budapest, 2003, pp. 1-427. 

2. Dr. Inotai András (Szerk.): EU-Tanulmányok II., Az infokommunikációs infrastruk-
túra és a továbbított tartalom egymást erősítő fejlesztése, pp. 771-789. Társszer-
zők: Dr. Schmideg Iván és Dr. Tényi Géza, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, 
2005. 

3. Prof Dr. Szigeti Péter (Szerk.): Leviatán, A szabályozói integráció helyzete és irá-
nyai, pp. 34-56., 2006. Győr. 

4. Bayer – Koppányi – Nyakas – Tényi: A közszolgálati média és az európai verseny-
jog - Közszolgálatiság a változó világban, L’Harmattan, 2010, Budapest 

5. A villamosenergia-piaci verseny elősegítése, In: A magyar villamosenergia-
rendszer működése és szabályozása I. (Szerk: Dr. Fazekas Orsolya), Complex-
Kluwer, 2010, Budapest, pp. 237-290. 

Cikkek, tanulmányok: 

2000   Egy izgalmas elméleti kérdés és a gyakorlat kölcsönhatása – az univerzális 
szolgáltatás a távközlésben, Jogtudományi Közlöny, Budapest, 2000. január, 
27-35. pp. 

2000   A német távközlés szabályozása, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 1999. 
november 4-5., Állam-, és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, 2000., Miskolc, 
49-57. pp. 

2000   Egységes hírközlési törvény Magyarországon – hogy is van ez? Európa 2002, I. 
évf. 2. szám, 2000. július, Budapest, 77-83. pp. 

2001   Megjegyzések a magyar távközlés új szabályozásához Doktoranduszok Fóru-
ma, Miskolc, 2000. október 30. Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, 
2001, Miskolc, 130-136. pp. 

2001   Az érintett piacok meghatározása a távközlésben, Európa 2002, 2001. június, 
Budapest, Melléklet, 30-38. pp. 

2001   The applicability of the competition rules in the new Hungarian draft 
telecommunications act. MicroCAD 2001 International Scientific Conference, 
Konferenciakiadvány, 2001., Miskolc, 43-49. pp. 

2001   A jelentős piaci erő meghatározása az EK távközlési jogában. Gazdaság és Jog, 
2001. november, Budapest, 3-10. pp. 

http://www.osiriskiado.hu/bookfull.php?book_id=666�
http://www.osiriskiado.hu/bookfull.php?book_id=666�
http://www.europa2002.hu/2nd/2nd.pdf�
http://www.europa2002.hu/6th/6thm3.pdf�


17 
 

2001   Highlights of the New Telecommunications Regulatory Framework in Hungary. 
Acta Juridica Hungarica, 42, Nos 3-4, pp. 255-260. 

2003   La directive vie privée et communication électroniques. L’observateur de 
Bruxelles No. 54 – 2003. december, pp. 28-32. 

2006   A hatékony jogorvoslat terjedelme, lehetőségei és korlátai az elektronikus hír-
közlésben, különös tekintettel a piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokra, 
I. rész, Infokommunikáció és Jog, 2006/6. pp. 199-203. 

2007   A hatékony jogorvoslat terjedelme, lehetőségei és korlátai az elektronikus hír-
közlésben, különös tekintettel a piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokra, 
II. rész, Infokommunikáció és Jog, 2007/1. pp. 19-29. 

2007 The scope, chances and limits of the effective appeal mechanism in electronic 
communications, with specific regard to the procedures concerning SMP 
regulation, Conference papers, 18th Regional European ITS Conference, 
Istanbul, 2007 

2007       Koppányi Szabolcs, Tóth András, Tényi Géza, Nagyházi István, Váczi Nóra: Az 
ex ante piacszabályozás lehetőségei a magyar energetikai szabályozásban, 
Energia Hivatal honlapján, 2007. április 

2008 Hírközlési szabályozási reform Európában, ITS Conference Paper 2008 

2008 A jelentős piaci erő koncepciójának alkalmazása a villamos energia szektorban, 
Infokommunikáció és Jog, 2008/6 

2009 Koppányi Szabolcs, Polefkó Patrik: A spam-probléma Magyarországon, Állam 
és Jogtudomány, 2009/1 

Fontosabb külföldi és magyar konferencia-előadások:  

1. Koppányi Szabolcs: The Access directive of the new EC regulatory framework on 
electronic communications (International Telecommunications Union (ITU) – INA: 
conference on liberalisation of telecommunications in South-Eastern Europe), vala-
mint Levezető elnök az EC legislation szekcióban; 2003. október 2-4., Tirana, Albánia. 

2. Koppányi Szabolcs: The EC rules on unsolicited commercial communications. Interna-
tional conference on spam, 2003. december 3-4, Dublin, Írország. 

3. Koppányi Szabolcs: A magyar piac specialitásai, harmonizáció és szabályozói rövidzár-
latok. Infokommunikációs Jogi Centrum - Gazdasági Versenyhivatal közös konferenci-
ája "A jelentős piaci erő meghatározásának elméleti és gyakorlati kérdései" címmel. 
2004. május 11. 

4. Koppányi Szabolcs: A szabályozói konvergencia helyzete és lehetséges irányai ma 
Magyarországon. Infokommunikációs Jogi Centrum - Széchenyi István Egyetem közös 

http://www.dbfbruxelles.com/Publications/SommairesObs/51-70/Sommaire%20Obs%2054.pdf�
http://www.ijc.hu/jpe_koppanyi.pdf�
http://www.ijc.hu/jpe_koppanyi.pdf�
http://www.ijc.hu/konverg_ksz.pdf�
http://www.ijc.hu/konverg_ksz.pdf�


18 
 

konferenciája "A médiakonvergencia előrehaladása és hatása a magyar szabályozás-
ra" címmel. Győr, 2004. július 16. 

5. Koppányi Szabolcs: Possible limits of the the new EC concept of significant market 
power: the case of Hungary. IST: conference on conneting societies and markets: 
communications technology, policy and impacts. 15th Biennal Conference September 
4-7, 2004 Berlin, Germany. 

6. Agency-type NRAs under the 2003 regulatory package for electronic communications 
(together with prof. Robert Queck). Electronic Media and Law. ECLET meeting. 
Wroclaw University, Faculty of Law, Administration and Economics 

7. Koppányi, Szabolcs: Institutional integration of regulatory competences with regard 
to network industries, IJC Conference: Legal problems of access in Network 
Industries, 22 November, 2005, Budapest. 

8. Koppányi, Szabolcs: Case study 1 – SMP assessment in the new Member States: on 
the example of Hungary. Infokommunikációs Jogi Centrum – WIK – ITM közös nem-
zetközi konferenciája: Application of the SMP concept in electronic communications 
Experience, procedural questions and protection of rights 
in old and new Member States, Budapest, 2005. december 1-2., Hungary 

9. Workshop on Effective regulation of electronic communications: the case of Hungary 
and China. MTA Jogtudományi Intézet, Infokommunikációs Jogi Centrum. 

10. Judicial review of regulatory decisions: next steps towards effective control and 
protection of rights in electronic communications Improving the Regulatory Frame-
work for Electronic Communications: Challenges for the Next Decade. A Conference 
of CBKE (University of Wrocław), CIL (Hungarian Academy of Sciences), WIK, under 
auspices the Polish regulator UKE, Wroclaw, Poland 

11. Judicial review of regulatory decisions: next steps towards effective control and 
protection of rights. The design of judicial review in electronic communications. 
Conference organized by the CRID (University of Namur), the ICRI (University of 
Leuven), the TILEC (University of Tilburg) and the CIL (Hungarian Academy of 
Sciences). Brussels, Belgium 

12. Review of regulatory decisions: next steps towards effective control and protection 
of rights. Digiworld Summit 2006, Montpellier, France 

13. Koppányi, Szabolcs: The scope, chances and limits of the effective appeal mechanism 
in electronic communications, with specific regard to SMP regulation. 18th European 
Regional ITS Conference in Istanbul, Turkey, 2-5 September 2007 

14. National Regulatory Authorities: independence and accountability, South Eastern Eu-
ropean Regulatory Forum, Istanbul, 8-9 November 2007 

http://www.ijc.hu/koppanyi_berlin_its2004.pps�
http://www.ijc.hu/koppanyi_berlin_its2004.pps�
http://www.ijc.hu/konf/Koppanyi.pdf�
http://www.ijc.hu/konf/Koppanyi.pdf�
http://www.ijc.hu/english/koppanyi_brussels_judicial_review.pdf�
http://www.ijc.hu/english/koppanyi_brussels_judicial_review.pdf�
http://www.ijc.hu/english/koppanyi_brussels_judicial_review.pdf�
http://www.ijc.hu/english/koppanyi_brussels_judicial_review.pdf�


19 
 

15. Significant Market Power in the Hungarian Electricity Regulation Enkon 2007 Winter, 
Budapest, 4-6 December 2007,  

16. Market regulation in electricity Workshop on the law and economics of competition 
policy, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, 6-7 December 
2007 

17. The introduction and application of the SMP (significant market power) model in the 
regulation of the electric energy sector, 2008. március 3., Budapest, Magyarország 

18. Földgázpiaci verseny elősegítése szabályozói eszközökkel, 2008.02. 21., Budapest, 
Magyarország 

19. Energia Szektorban folyó verseny időszerű kérdései, 2008.03.04, Budapest, Magyar-
ország 

20. Energetika-konferencia, Piac-felügyeleti technikák, JPE szabályozás, fogyasztóvéde-
lem, Budapest, Magyarország 

21. Piacelemzés és ami mögötte van, Energy E-PR Telecommunications and Consultant 
Ltd, 2008.06.03, Budapest, Magyarország 

22. Hírközlési szabályozási reform Európában, Európai Reform-Magyar megvalósulás, 
2008.06.23., Budapest, Magyarország 

23. NRA: Institutional Issues of Implementation Issues in some CEE Countires, Róma ITS 
Conference, 2008. szeptember 17., Róma 

24. SMP and beyond, 6th Agentel Conference, 2008. október 1., Budva 

25. Significant Market Power vs Electricity Regulation,Licensing/Competition & 
Tariff/Pricing Committee meeting, 2009. január 26., Pozsony 

26. The NRA and its role in national rulemaking, Accelerating competitiveness in info-
communications regulatory steps to be taken in the electronic communications, ICT, 
IP, information rights, eGovernment and media sectors 2009. November 24., Budap-
est 

27. Towards an effective review of regulatory decisions, Accelerating competitiveness in 
infocommunications regulatory steps to be taken in the electronic communications, 
ICT, IP, information rights, eGovernment and media sectors 2009. November 25. Bu-
dapest 

 

 

http://www.ijc.hu/Koppanyi_NRAs_09202008_Rome.ppt�
http://www.ijc.hu/Koppanyi_SMP_02102008_Budva2.ppt�
http://www.ijc.hu/SMP_energy_KSZ_ERRA_26012009.ppt�

	Az értekezés célja, vizsgálati kerete
	Piacszabályozás és a hálózatos iparágak jogának jellegzetességei
	A jelentős piaci erő az elektronikus hírközlésben
	A jelentős piaci erő a villamos energia szektorban
	Hatékony jogorvoslat
	A szabályozó hatóság, mint a piacszabályozás megvalósítója
	A normativitás a piacszabályozásban
	Az értekezéshez kapcsolódó publikációk és előadások jegyzéke:
	Könyv, könyvfejezet:
	Cikkek, tanulmányok:
	Fontosabb külföldi és magyar konferencia-előadások:


