
 

  

  

 

Egyeztették a tanfolyami díjakat a győri autósiskolák 

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az ATI Autóközlekedési 

Tanintézet Kft., a "BILUX" Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kft., a 

HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Kft., a MAZSOLA AUTÓS 

TANODA Szolgáltató Bt., a "New Easy Rider" Autósiskola Járművezető-képző 

Kft., a PANDA Autósiskola, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., a QUALITÄT 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ Kft. (autósiskolák) és több egyéni vállalkozó 

megállapodtak a „B” kategóriás járművezetők győri képzésére vonatkozó 

tanfolyami díjak megemeléséről. A GVH hét vállalkozással és nyolc egyéni 

vállalkozóval szemben mintegy 20.000.000 forint bírságot szabott ki. 

A GVH megállapította, hogy az autóiskolák és az egyéni vállalkozók 2012. április 5-ei 

találkozóján – versenykorlátozó céllal – megállapodtak a képzési díjak megemeléséről.  

A vizsgálat folyamán a GVH két e-mailt foglalt le. A legnagyobb győri autósiskola 

ügyvezetője által küldött e-mail arról tájékoztatta kórházban lévő kollégáját, hogy 

összehívta a győri autósiskolák vezetőit annak érdekében, hogy a személygépkocsi 

vezetői jogosítványok megszerzését célzó képzések tanfolyami díjait megemeljék.  

Az e-mail tartalma alapján egyértelmű, hogy egységes mértékű áremelés volt a 2012. 

április 5-ei összejövetel témája. Az ügyvezető másnap küldött e-mailje a megbeszélés 

sikeréről számolt be.  

Az autóiskolák és az egyéni vállalkozók két lépésben összesen 20.000 forinttal kívánták 

megemelni a „B” kategóriás tanfolyami díjakat a "BILUX" Győr-Moson-Sopron 

Megyei Gépjárművezető Kft. kezdeményezésére. A díjemelés májusban és 

novemberben következett be külön-külön megközelítőleg 10.000 forintos értékekkel. 

Az eljárás alá vont vállalkozások a fenti magatartásukkal megsértették a gazdasági 

versenyt korlátozó megállapodás tilalmát, így a GVH összesen 19.410.000 forint 

versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az alábbiak szerint: 

 Autósiskola/egyéni vállalkozó Bírság összege 

1. ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft. 430.000 

2. BILUX" Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kft. 9.100.000  

3. Göbölös Gábor egyéni vállalkozó 650.000  

4. HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Kft 725.000  

5. Koczka József egyéni vállalkozó 85.000  

6. Kránitz Csaba egyéni vállalkozó 285.000 

7. MAZSOLA AUTÓS TANODA Szolgáltató Bt. 430.000  

8. "New Easy Rider" Autósiskola Járművezető-képző Kft. 1.450.000 

9. PANDA Autósiskola, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 200.000 

10. QUALITÄT GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ Kft. 2.180.000 

11. Roncz József egyéni vállalkozó 390.000 
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12. Schreiner Zsolt egyéni vállalkozó 285.000 

13. Stern László egyéni vállalkozó 135.000 

14. Szabó Károly egyéni vállalkozó 835.000 

15. Szücs József egyéni vállalkozó 2.230.000 

A GVH a kiszabott bírság alapösszegéül a 2012. évi „B” kategóriás járművezetők 

képzéséből befolyt tanfolyami díjak nettó összegét vette figyelembe, majd súlyosító és 

enyhítő körülményeket értékelt.  

A Versenytanács – többek között – az alábbi tényezőket vette figyelembe:  

 az versenytársak közötti horizontális árrögzítés az egyik legsúlyosabb versenyjogi 

jogsértésnek minősül, 

 az eljárás alá vontak együttes piaci részesedése rendkívül magas, 

 a megállapodást a felek végrehajtották. 

A GVH megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást az eljárás alá vontak által tanúsított 

alábbi magatartások tekintetében: 

 a 2011. január 1. és 2012. április 4. közötti időszakban tanúsított valamennyi 

magatartás,  

 a teljes vizsgált időszakban a Győrön kívüli képzések, valamint  

 a teljes vizsgált időszakban a „B” kategórián kívüli járművezetői és egyéb 

tanfolyamok kapcsán tanúsított magatartások tekintetében. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/40/2013. 

Budapest, 2014. december 3. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea 

sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

tel.: (+36-1) 472-8902 

fax: (+36-1) 472-8898 

mobil: +36-30 618-6618 

e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  
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