
 
 

 
 
 

Kartellt gyanít a GVH 

 

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011. május 9-én eljárást indított a Hungaro Flotta 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a NAV N GO Kft., a Media Markt Saturn Holding 
Magyarország Kft., a EURONICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a VÖRÖSKİ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a BRAVOTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a 
FİFOTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Speed Hungary Kft., az Extreme Digital 
Zrt., a METRO Kereskedelmi Kft. és az Office Depot Hungary Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ellen. Az ügyindítás elsı lépéseként egyes vállalkozások székhelyén 
elızetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartottak a Hivatal munkatársai. 

A Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló adatok alapján feltehetı, hogy a Nav N Go 

Kft. és a Hungaro Flotta Kft. egyes navigációs szoftver termékekre vonatkozóan vélhetıen 

határozott idıre szóló kizárólagos forgalmazói megállapodást kötött egymással, amelyben a 

szoftverfejlesztı arra vállal kötelezettséget, hogy egyes navigációs szoftvereit adott 

idıszakban csupán a Hungaro Flotta Kft. részére értékesíti tovább eladás céljából. Piaci 

információk szerint hozzávetılegesen egy évig egyes, a Nav N Go Kft. által fejlesztett 

navigációs szoftver típusokat kizárólag a Navon márkajelzéső termékekkel együtt lehetett 

megvásárolni.  

A Hungaro Flotta Kft. termékeit a webáruházakban nem lehet olcsóbban megvásárolni, mint 

a kiskereskedelmi láncokban, szakkereskedésekben, valamint az érintett termékek 

fogyasztói árai egészen máshogy viselkednek, mint a konkurens termékeké, melynek 

hátterében valószínősíthetıen az áll, hogy a vállalkozások a tovább eladási ár rögzítésében 

megállapodtak. 

E magatartás mögött elsısorban vélelmezhetıen a Hungaro Flotta Kft., illetve kiemelt 

kiskereskedelmi partnerei állnak. 

A GVH gyanúja szerint e magatartásukkal az eljárás alá vontak feltételezhetıen 

megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó 

rendelkezéseit.  

Az elızetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetıségét a GVH számára a 

versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez 

elızetes bírósági jóváhagyás szükséges.  

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett 

vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a 

feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások 



lefolytatására biztosított idıtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától 

függıen - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.  

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-28/2011  

Budapest, 2011. május 9. 
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