A súlyos bírság sem riasztja el a kartellezıket
Nyolcszor annyi bírságot szabott ki tavaly a Gazdasági Versenyhivatal, mint
2008-ban. Az 5,8 milliárd forintnyi összeget fıként a jelentısen megnıtt
kartellügyek miatt rótták ki. A hivatal ezerötszáz panaszt, bejelentést kapott
2009-ben.
Hunyor Erna
Némileg csökkent a versenyfelügyeleti eljárások száma az elızı évekhez képest a
Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH). Tavaly 142 döntés született, és 47 esetben
állapították meg a versenytörvény megsértését. A kiszabott bírság 5,832 milliárd
forintos összege azonban jóval meghaladja az elızı évit, hiszen nyolcszor több, mint
a 2008-as 716 millió forint. A GVH szerint az ok elsısorban a jelentıs bírsággal járó
kartellügyek (a versenytárs vállalatok írásbeli vagy szóbeli megállapodása az
egymás közti verseny korlátozására, a piac felosztására) számának emelkedésében,
valamint a fogyasztók megtévesztése miatt kirótt bírságok növekedésében
keresendı.
Tavaly a GVH mintegy ezerötszáz panaszt vagy bejelentést kapott. Ez valamivel
elmarad ugyan a 2008-as kétezertıl, aminek oka, hogy a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény értelmében a
versenyhatóság hivatalból átteszi a hozzá beérkezı panaszokat az illetékes
szervekhez, így például a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletéhez.
A GVH tavaly a fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásokkal foglalkozott
számszerően a legtöbbet. Nem meglepı, hogy 41 határozatban 827,8 millió forint
bírságot szabott ki.
A legnagyobb visszhangot a GVH kartellügyekben hozott döntései váltják ki. Ebben
a csoportban tavaly 29 vizsgálat indult. Hat esetben szabtak ki bírságot, amelynek
összege valamivel meghaladta az ötmilliárd forintot. Csaknem hárommilliárd forint
bírságot kapott több útépítı vállalkozás, mert a Heves megyei megrendelések
elnyeréséhez tiltott versenykorlátozó megállapodást kötöttek. Hét magyar bankra és
két nemzetközi bankkártyatársaságra szabott a GVH 1,9 milliárd forint bírságot, mert
a Visa és a Mastercard bankkártyákra azonos mértékő bankközi jutalékot állapítottak
meg. Kartellezésért kapott 76, 6 millió forint bírságot 16 sütıipari vállalkozás,
valamint a Magyar Pékszövetség. Összesen 103 millió forint bírságot kaptak azok a
cégek, amelyek a GPS navigációs berendezések piacán kartelleztek.
A GVH megállapította: az egyre növekvı bírságok ellenére a gazdasági élet
szereplıi nem mondanak le a tiltott versenykorlátozó megállapodások megkötésérıl.
Ezt jelzi, hogy jelenleg is több kartellvizsgálat folyik.
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