Árrögzítés a navigációs termékek piacán
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa megállapította, hogy a Navi-Gate
Kft. és társai a gazdasági verseny korlátozására alkalmas viszonteladói szerzıdéseket
kötöttek, amelyekben rögzítették a navigációs PNA Garmin készülékek, valamint a
PDA-kon futó I-Go szoftverek végfelhasználói árait. A jogsértés miatt a Navi-Gate Kft.
43 millió forint bírság megfizetésére köteles.
A gépkocsi navigációs berendezések nagy részét a navigációs célszámítógépek (PNA-k,
ilyen a Garmin nevő termék) és a GPS-képes kézi számítógépek (PDA-k, amelyekre külön
navigációs szoftver telepítése szükséges, ilyen szoftver az I-Go is) teszik ki.
A GVH azért indított eljárást, mert felmerült a gyanú, hogy a GPS készülékek piacán a
Magyarországon piacvezetı Garmin készülékeket hivatalosan kis- és nagykereskedıként is
forgalmazó Navi-Gate Kft., valamint a termékeket kiskereskedelmi forgalomban értékesítı
viszonteladók között megállapodás jött létre a Garmin termékek kiskereskedelmi árára
vonatkozóan. A GVH késıbb kiterjesztette a vizsgálatot az I-Go navigációs szoftverek
értékesítésére kötött viszonteladói szerzıdésekre is.
A Navi-Gate Kft. által az I-Go és Garmin termékekre kötött viszonteladói szerzıdések
egyértelmően olyan tartalommal kerültek megfogalmazásra, hogy a termékekre kikötött
ajánlott végfelhasználói/fogyasztói árak a valóságban fix árként érvényesültek, mivel az attól
való eltérés csak a Navi-Gate Kft. írásbeli beleegyezésével volt lehetséges. A Garmin
szerzıdések nagy része tartalmazta, hogy a viszonteladók „önhatalmú” árváltoztatása
esetén az importır Navi-Gate Kft. visszavonhatja az érintett disztribútor forgalmazási jogát.
A saját célra vásárló, az egyetlen terméket sem vásárló, illetve a szerzıdés árrögzítést
tartalmazó rendelkezéseinek megvalósulásáért aktívan fel nem lépı kereskedıkkel korábban
megszüntetésre került az eljárás. Ezt követıen a GVH csak az árrögzítés végrehajtásában
tevékeny szerepet vállaló viszonteladókat – a Bonver Zrt.-t, a CHS Hungary Kft.-t, a GPS
Trade Kft.-t, az EC-CO Kft.-t, az LCP Systems Kft.-t, a Parts Center Kft.-t, a WorldGate Kft.-t
és az RRC Hungary Kft.-t –, valamint az árrögzítı klauzula érdemi létrehozóját a Navi-Gate
Kft.-t, az I-Go szoftverek tekintetében pedig az értékesítési lánc tetején álló termékfejlesztıt,
a Nav N Go Kft.-t szerepeltette az eljárásban.
A GVH a rendelkezésre álló viszonteladói szerzıdések, a viszonteladókkal folytatott
levelezések, e-mail váltások és egyéb bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott,
hogy a szerzıdésekben szereplı végfelhasználói ármegkötések a gazdasági verseny
korlátozására alkalmasak. A forgalmazási szerzıdéseknél alkalmazott árrögzítés a márkán
belüli, azaz az adott márkát értékesítı kereskedık közötti árverseny kizárását, korlátozását
célozza. Jelen esetben az árrögzítésnek horizontális hatása is lehetett, mivel a Navi-Gate
Kft. kiszolgál kiskereskedıket és fogyasztókat is, azaz versenyez a vele szerzıdést kötı
viszonteladókkal.

A Garmin készülékeket forgalmazó Navi-Gate Kft. és az I-Go szoftver fejlesztıje nem tudták
meggyızıen bizonyítani, hogy az érintett piac csekély súlyú szereplıi lennének, ezért
versenykorlátozó megállapodásuk a törvényi tilalom hatósugarán kívül esne.
A GVH az eljárás alá vont vállalkozások közül csak a Navi-Gate Kft.-vel szemben szabott ki
43 millió forint bírságot, mert az eljárás során bizonyítást nyert, hogy az árklauzula
megfogalmazása, végrehajtása és ellenırzése tekintetében a jogsértés kezdeményezıjének
és érdemi mőködtetıjének minısült.
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