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i r o d a

Ügyszám: Vj-115/2007.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Sz. K. ügyvéd által képviselt RAISIO POLSKA Foods
Sp. Z.O.O. és a Herba Hungary Zrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések
tisztességtelen befolyásolása tilalmának
feltételezett megsértése
miatt indult
versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.
E végzés ellen a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal
Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem
elıterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a RAISIO POLSKA Foods Sp. Z.O.O.
és a Herba Hungary Zrt. eljárás alá vont ügyfelek ellen 2007. július 17-én versenyfelügyeleti
eljárást indított annak kivizsgálása érdekében, hogy az eljárás alá vont vállalkozások
megsértették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-át azzal a magatartásukkal, hogy az
általuk elıállított és forgalmazott 500 g-os kiszereléső natúr ízesítéső „Bords Eve” margarin
csomagolóanyagán elhelyezett kiegészítı keresztszalagon és a záróelem alatt elhelyezett
ajándék hőtımágnesen a
„vajas íz
Bords Eve
a legjobb minıség”.
feliratot szerepeltették.

A szlogen feltüntetése a termék csomagolóanyagán valószínősíthetıen alkalmas lehetett
fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, mert az eljárás alá vont vállalkozások
nem tudják egyértelmően igazolni azt a piacelsıségi állítást, hogy a hazai kereskedelmi
hálózatokban kapható margarinok közül az 500 g-os kiszereléső natúr ízesítéső „Bords Eve”
minısége a „legjobb”.
A versenyfelügyeleti eljárás vizsgálati szakasza során az alábbiak kerültek megállapításra:
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-

A Herba Hungary Zrt., a Raisio Polska Foods Sp.Z.O.O-val évenként megújított
együttmőködési megállapodás alapján forgalmazta 2002 októbere óta hazánkban a
különféle ízesítéső „Bords Eve” margarinokat. 2007. július 15-tıl a két cég közötti
kereskedelmi kapcsolat megszőnt.

-

Az eljárás alá vont két cég 2007. évi együttmőködési megállapodása értelmében a
versenyfelügyeleti eljárásban érintett akció elıkészítése, a reklámanyagok
elkészítése és azok magyar nyelvre történı fordítása a Raisio Polska Foods
Sp.Z.O.O. szervezésében, felügyelete alatt és költségére történt Lengyelországban.

-

A Herba Hungary Zrt. az akció elıkészítésében, a margarinok dobozán illetve a
reklám ajándékon szereplı szlogen kialakításában nem vett részt. Az akciós
termékek csomagolását, az akció megkezdése elıtti napokban, azok készáru
raktárba történı beérkezésüket követıen látta.

-

A versenyfelügyeleti eljárásban érintett felirat, a háromféle ízesítéső és kétféle
kiszereléső „Bords Eve” margarinok közül, kizárólag az 500 g-os natúr ízesítéső
termék csomagolásán elhelyezett kiegészítı keresztszalagon és a záróelem alatt
elhelyezett ajándék hőtımágnesen szerepelt.

-

A versenyfelügyeleti eljárás során érintett feliratú „Bords Eve” margarin fényképe
csak a 2007. áprils 19- május 2. között érvényes „SPAR” akciós újságban jelent meg.

-

A 2007. március 30-április 7. között érvényes „TESCO” akciós újságban az eredeti
csomagolású margarin fényképe volt látható.

-

Az akciós újságokban meghirdetett idıszakok alatt a TESCO áruházakban és SPAR
áruházakban a versenyfelügyeleti eljárásban érintett feliratozású margarinokból a
Raisio Polska Foods Sp.Z.O.O. 2007. áprilisi árbevételének csak valamivel több mint
18%-a származott. Az akciós termékek más üzletláncokban nem kerültek
értékesítésre.

-

A Raisio Polska Foods Sp.Z.O.O. 2007. I. féléves magyarországi margarin
értékesítésébıl az eljárásban érintett felirattal ellátott termékek aránya 6,5 % volt.

-

Az eljárásban érintett reklámszlogen más, a „Bords Eve” margarinokat népszerősítı
promóciós anyagon nem szerepelt.

-

A teljes magyarországi margarin- és azt helyettesítı termékpiac éves forgalma közel
30 milliárd forint. A termékpiacot a csészés- és sütımargarinok, vajak, különféle
ízesítéső vaj-, sajt- és szendvicskrémek alkotják. A kereskedelmi értékesítés 80 %-át
a margarinok teszik ki.

-

A csészés- és a sütımargarinok funkciójukat tekintve elkülönülnek, a csészéseket
kenyérkenésre, a sütımargarinokat süteménysütésre használják általában a
vásárlók.

-

Csészés kiszereléső margarinok évente közel 12 milliárd forint értékben kerülnek
értékesítésre, melybıl a kereskedelmi márkák 26, 4 %–kal, a Delma 20,4 %-kal, a
Rama 16,5 %, a Flora 14,8 %-kal részesedik. A Bords Eve margarinok aránya 5,2%.

A Tpvt. 71/A. § alapján a vizsgáló a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást
végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a 70. § (1)
bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a
vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés,
és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.
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A vizsgálat során feltárt tények alapján egyértelmően megállapítható, hogy a vizsgálat
elrendelésére okot adó, a Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésében megállapított körülmények a
vizsgált magatartással összefüggésben nem állnak fenn. Az eljárásban érintett magatartásról
ugyanis az alábbiak állapíthatók meg:
•

a magatartással érintett 500 g-os kiszereléső, natúr ízesítéső „Bords Eve” margarin
mennyisége az éves magyarországi csészés margarin értékesítés kevesebb, mint 0,2
%-át tette ki.

•

az eljárás alá vont vállalkozások által Magyarországon forgalmazott 6 féle „Bords
Eve” margarin közül, kizárólag csak az 500 g-os kiszereléső natúr ízesítéső termék
csomagolóanyagán elhelyezett keresztszalagon és a záróelem alatt elhelyezett
ajándék hőtımágnesen szerepelt a kifogásolt állítás;

•

a versenyfelügyeleti eljárásban érintett feliratozású „Bords Eve” margarin fényképe
mindössze egyetlen alkalommal és egy akciós újságban jelent meg;

•

a magatartást rövid ideig, két kereskedelmi hálózat által meghirdetett 1 illetve 2 hetes
akció során folytatták.

A fentiekre tekintettel a közérdek védelme nem indokolja az eljárás további folytatását, így a
GVH a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött.
A jogorvoslati jogosultság a Tpvt. 71/A. §-án alapul. A jogorvoslati kérelem elıterjesztése
illetékmentes.
A GVH hatáskörét a Tpvt. 45. §-a, illetékességét a Tpvt. 46. §-a szabályozza, mely
rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan
versenyfelügyeleti ügyben, mely nem tartozik bíróság (Tpvt. 86. §) hatáskörébe,
illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.
Budapest, 2007. október 3.

