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Betekinthető!
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (eljáró
ügyvéd: dr. B. G.) által képviselt Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete (2030
Érd, Tekercselő u. 17.) és a szintén a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda által képviselt E-Educatio
Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) eljárás alá vont vállalkozásokkal
szemben indított VJ/97/2013. számú eljáráshoz kapcsolódó VJ/9/2017. számú utóvizsgálati
eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.
A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál
benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Törvényszékhez, mint első
fokú bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi
Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van
helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.
I n d o k o l á s
I.
Előzmények és az eljárás megindítása
1.

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) VJ/97/2013. számon
versenyfelügyeleti eljárást folytatott le a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete
(a továbbiakban: SZAKOE) és az E-Educatio Információtechnológia Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: E-Edu) vállalkozásokkal szemben. Az eljárás annak
vizsgálatára terjedt ki, hogy a vállalkozások a tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2)
a) pontjába ütközően megsértették-e a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat a
szakoktatóknak fizetett gyakorlati óradíjak minimálárának SZAKOE általi
meghatározásával, illetve az E-Edu azon magatartásával, miszerint általános szerződési
feltételeiben előírta valamennyi szerződő partnere számára a SZAKOE etikai szabályainak,
így többek között a SZAKOE által meghatározott minimálárak elfogadását.
2. Az ügyben a GVH eljáró versenytanácsa 2015. október 8-án hozta meg VJ/97-129/2013.
számú végzését (a továbbiakban: Végzés), amelyben a versenyfelügyeleti eljárás egyidejű
megszüntetésével kötelezte a SZAKOE-t az általa vállalt alábbi kötelezettségek teljesítésére:
a) A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy az autósiskolák,
valamint a szakoktatói, iskolavezetői és vizsgabiztosi etikai (magatartási) kódexeiben
(„Etikai Kódexek”) foglalt, a gépjárművezető gyakorlati oktatás során az autósiskola
által a szakoktatóknak fizetendő minimális vállalkozói óradíjakra vonatkozó, 2013.
december 17. napjától felfüggesztett iránymutatást tartalmazó rendelkezéseket a jelen
végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Etikai Kódexekből véglegesen törli.
1.

A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy a jelen pontban
foglalt kötelezettségének való megfelelést az Etikai Kódexek módosított szövegének
valamint a módosításokról szóló, a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete
elnökségének döntéséről szóló jegyzőkönyv megküldésével igazolja a Gazdasági
Versenyhivatal részére a módosítástól számított 15 napon belül.
b) A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy működése során nem
fejt ki semmilyen formában a gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak
befolyásolására irányuló tevékenységet.
c) A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy a jelen végzés
kézhezvételétől számított 15 napon belül a döntés rendelkező részét változatlan formában,
valamint a döntés teljes szövegére mutató linket a vvww.szakoe.hu honlapjának fő
oldalán 12 hónapon keresztül folyamatosan megjeleníti, valamint erről a vele
kapcsolatban álló szakoktatókat, a képzőszervek vezetőit és tanulókat e-mailben értesíti.
A Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete vállalja, hogy a jelen pontban
foglalt kötelezettségének való megfelelést az alábbi módon igazolja:
(i)
a jelen végzés rendelkező részét változatlan formában megjelenítő, valamint a
döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét megjelenítő
internetes weblap vonatkozó tartalmát havonta egy alkalommal lementi, amely
mentéseket a 12 hónapos időszak leteltét követően CD lemezen tárolva benyújtja a
Gazdasági Versenyhivatal részére,
(ii)
a kiküldött e-maileket - az e-mailek elküldésének dátumát feltüntetve - CD lemezen
lementi, amelyet e-mailek elküldésétől számított 15 napon belül benyújt a
Gazdasági Versenyhivatal részére.
3. A GVH a Végzésben továbbá kötelezte az E-Edu-t az általa vállalt alábbi kötelezettségek
teljesítésére:
a) Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a szerződési rendszerébe tartozó
általános szerződési feltételeinek („ÁSZF”) a SZAKOE Etikai Kódexeire vonatkozó,
2013. december 17. napjától felfüggesztett valamennyi rendelkezését a jelen végzés
kézhezvételétől számított 15 napon belül a releváns dokumentumaiból véglegesen törli.
Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen kötelezettségének való
megfelelést az ÁSZF módosított szövegének és releváns dokumentumainak megküldésével
igazolja a Gazdasági Versenyhivatal részére a módosítástól számított 15 napon belül.
b) Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy azon szerződéses partnereit,
akikkel 2013. december 17. előtt kötött szerződést, ÁSZF-jének fentiek szerinti
módosításától számított 15 napon belül postai úton értesíti arról, hogy az ÁSZF szövege
megváltozott és abból törlésre kerültek a SZAKOE Etikai Kódexeire vonatkozó
rendelkezések.
Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. ezen vállalását az utolsó levél kiküldését
követő 15 napon belül oly módon teljesíti, hogy elektronikusan becsatolja a Gazdasági
Versenyhivatal részére azon szerződéses partnerei listáját, akik vele 2013. december 17.
napja előtt kötöttek szerződést, valamint az ÁSZF megváltozásáról a listázott szerződéses
partnerei részére megküldött levelek elektronikus másolatát, továbbá a kapcsolódó,
kiküldéseket igazoló postaküldemények feladójegyzékének másolatát.
c) Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy működése során a saját árai
meghatározásától eltekintve nem fejt ki semmilyen formában a gépjárművezetői képzés
piacán érvényre jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet.
d) Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől
számított 15 napon belül a döntés rendelkező részét változatlan formában, valamint a
döntés teljes szövegére mutató linket a www.e-educatio.hu honlapjának fő oldalán 12
hónapon keresztül folyamatosan megjeleníti valamint erről a vele kapcsolatban álló
szakoktatókat, a képzőszervek vezetőit és tanulókat e-mailben értesíti.
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Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. vállalja, hogy a jelen kötelezettségének való
megfelelést az alábbi módon igazolja:
(i)
a jelen végzés rendelkező részét változatlan formában megjelenítő, valamint a
döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét megjelenítő
internetes weblap vonatkozó tartalmát havonta egy alkalommal lementi, amely
mentéseket a 12 hónapos időszak leteltét követően CD lemezen tárolva benyújtja a
Gazdasági Versenyhivatal részére,
(ii)
a kiküldött e-maileket – az e-mailek elküldésének dátumát feltüntetve – szintén CD
lemezen lementi, amelyet az e-mailek elküldésétől számított 15 napon belül
benyújt a Gazdasági Versenyhivatal részére.
Az eljárás alá vontak közös jogi képviselője a Végzést 2015. október 12-én vette át, az ellen
jogorvoslattal nem élt, így az 2015. október 20-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált.
A GVH 2017. február 7-én, VJ/9/2017. számon versenyfelügyeleti eljárást indított annak
vizsgálatára, hogy a Végzésben foglalt kötelezettségvállalásokat az eljárás alá vontak
teljesítették-e.
II.
Az eljárás alá vontak

II.1. SZAKOE
6. A SZAKOE egyesületi formában működő non-profit jogi személy, amely 2009-ben azzal a
céllal jött létre, hogy eredményesen hozzájáruljon a hazai közlekedési szakember- és
járművezető-képzés színvonalának emeléséhez, valamint a szakoktatói és vizsgabiztosi
hivatás társadalmi megbecsülésének növeléséhez.
7. A szakoktatók és autósiskolák nem állnak tagsági viszonyban a SZAKOE-val, azonban
lehetőségük van a SZAKOE etikai szabályzatának elfogadására (elektronikus úton).
8. A SZAKOE gazdasági tevékenységet másodlagos, kiegészítő jelleggel sem folytat,
tevékenységéből bevétele nem származik, a bevétele ugyanis kizárólag a tagok által fizetett
éves tagdíjakból áll.
II.2.E-Edu
9. Az E-Edu 2009 januárjában alakult.
10. Az E-Edu árbevételének legnagyobb részét változatlanul az e-learning rendszerek
partneriskolák részére történő értékesítéséből éri el. Az e-learning elméleti képzés nyújtása
mellett az E-Edu a vele vállalkozói szerződéses jogviszonyban álló vállalkozások által
bevont szakoktatók közreműködésével a cég keretein belül működő E-Edu Autósiskolához
beiratkozott tanulók gyakorlati oktatását egyre csökkenő mértékben végzi. Az értékesítésből
származó 2016. évi nettó árbevétele 1.199.508.000,- Ft volt. 1
III.
Az utóvizsgálat során feltárt tényállás
III.1. A rendelkezésére álló bizonyítékok forrásai
11. A jelen eljárás keretében értékelt tények alátámasztására szolgáló bizonyítékok egyrészt az
eljárás előzményének tekinthető VJ/97/2013. számú versenyfelügyeleti eljárás keretében
keletkeztek, másrészt az eljárás alá vontak és harmadik felek (autósiskolák)
adatszolgáltatásai révén kerültek beszerzésre.
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Forrás: http://e-beszamolo.im.gov.hu, utoljára letöltve: 2017. szeptember 14.
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III.2. Az eljárás alá vontak beadványai a kötelezettségvállalás kapcsán
12. A Végzésben előírt kötelezettségvállalásnak való megfelelést a SZAKOE és az E-Edu az
alábbi módon igazolta:
13. A SZAKOE 2015. november 2-án kelt beadványa 2 mellékleteként csatolta
a) az Etikai Kódexek módosítására vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében az általa
módosított Etikai Kódexeket 3 – amelyekben törlésre kerültek a gépjárművezető
gyakorlati oktatás során az autósiskola által a szakoktatóknak fizetendő minimális
vállalkozói óradíjakra vonatkozó, 2013. december 17. napjától felfüggesztett
iránymutatást tartalmazó rendelkezések – és az e módosításról szóló elnökségi határozat
meghozataláról szóló jegyzőkönyvet, 4 valamint
b) a regisztrált partnerek és felhasználók e-mailben történő értesítésére vonatkozó
kötelezettségvállalás tekintetében az általa kiküldött e-mailek mentését tartalmazó DVD
lemezt. 5
14. A SZAKOE 2016. október 27-én kelt beadványa mellékleteként megküldte továbbá a GVH
részére a Versenytanács döntésének közzétételére vonatkozó kötelezettségvállalás
teljesítését igazoló CD lemezt 6. A lemez a Végzés rendelkező részét változatlan formában
megjelenítő, valamint a döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét
megjelenítő internetes weblap vonatkozó tartalmáról havonta egy alkalommal, a végzésnek a
honlapon történő közzététele napjától (2015. október 27.) számított 12 hónapos időszakban
készült másolatait tartalmazza.
15. Az E-Edu 2015. november 2-án kelt beadványa 7 mellékleteként csatolta
a) a szakoktatói általános szerződési feltételeinek módosítására vonatkozó
kötelezettségvállalás tekintetében az E-Edu szerződési rendszerébe tartozó, a szakoktatói
általános szerződési feltételeinek és az iskolai (e-learning forgalmazói) általános
szerződési feltételeinek módosított szövegét 8 – amelyben a SZAKOE Etikai Kódexére
vonatkozó, 2013. december 17. napjától felfüggesztett rendelkezések véglegesen törlésre
kerültek – valamint az általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó
közleményeit 9, amelyek az általános szerződési feltételek módosításának hatályba lépését
megelőzően az E-Edu honlapján közzétételre kerültek,
b) a 2013. december 17. napját megelőző szerződésekhez kapcsolódó értesítések igazolására
vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében az általános szerződési feltételek
módosításáról szóló értesítés postai úton történő megküldésének igazolására DVD
lemezen lementve az érintett szerződéses partnerek listáját, a megküldött levelek
elektronikus másolatát, továbbá a levelek megküldését igazoló postai küldemények
feladójegyzékének másolatát, 10 valamint
c) a GVH döntéséről szóló e-mailek kiküldésére vonatkozó kötelezettségvállalás
tekintetében az E-Edu szerződéses partnerei (képzőszervek, tanulók, szakoktatók) részére
a VJ/97-129/2013. számú döntésről szóló értesítés tárgyában kiküldött e-mailek mentését
tartalmazó DVD lemezt. 11
16. Az E-Edu 2016. október 27-én kelt beadványa mellékleteként megküldte továbbá a
Versenytanács döntésének közzétételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítését igazoló
CD lemezt. 12 A lemez a Végzés rendelkező részét változatlan formában megjelenítő,
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VJ/9-47/2017. sz. irat 1. számú melléklet
VJ/9-47/2017. sz. irat 1. számú mellékletének 1. számú melléklete
4
VJ/9-47/2017. sz. irat 1. számú mellékletének 2. számú melléklete
5
VJ/9-47/2017. sz. irat 1. számú mellékletének 3. számú melléklete
6
VJ/9-47/2017. sz. irat 3. számú mellékletének 1. számú melléklete
7
VJ/9-47/2017. sz. irat 2. számú melléklet
8
VJ/9-47/2017. sz. irat 2. számú mellékletének 1. és 2. számú mellékletei
9
VJ/9-47/2017. sz. irat 2. számú mellékletének 3. és 4. számú mellékletei
10
VJ/9-47/2017. sz. irat 2. számú mellékletének 5. számú melléklete
11
VJ/9-47/2017. sz. irat 2. számú mellékletének 6. számú melléklete
12
VJ/9-47/2017. sz. irat 4. számú mellékletének 1. számú melléklete
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valamint a döntés teljes szövegére mutató link honlapon történő közzétételét megjelenítő
internetes weblap vonatkozó tartalmáról havonta egy alkalommal, a végzésnek a honlapon
történő közzététele napjától (2015. október 27.) számított 12 hónapos időszakban készült
másolatait tartalmazza.
III.3. Harmadik felek (autósiskolák) adatszolgáltatásai
17. A GVH a SZAKOE és az E-Edu kötelezettségvállalása teljesítésének ellenőrzése céljából
adatkéréssel fordult számos, a SZAKOE etikai szabályzatának hatálya alá tartozó és/vagy az
E-Edu-val szerződéses viszonyban álló autósiskolához.
18. A beérkezett adatszolgáltatások alapján a tizenöt válaszadó autósiskola közül tizenhárom13
szerződéses partnere az E-Edunak és nyolc 14 aláírója a SZAKOE etikai szabályzatának.
19. A válaszadó autósiskolák közül mindössze nyolcan 15 nyilatkoztak úgy, hogy értesültek a
SZAKOE etikai szabályzatainak, illetve az E-Edu általános szerződési feltételeinek
módosításáról.
20. A válaszadó autósiskolák mindegyike úgy nyilatkozott, hogy nem érzékelt az elmúlt három
év során a SZAKOE és az E-Edu részéről olyan törekvést, illetve nem kapott olyan jelzést,
felkérést, amely arra irányult volna, hogy változtasson óradíjain, vagy általában árazási
gyakorlatán.
IV.
Az eljárás alá vontak álláspontja
IV.1. Szakoe
21. A SZAKOE álláspontja 16 szerint a Végzés kézhezvétele napjától kezdődően, illetve azt
megelőzően sem fejtett ki semmilyen formában a gépjárművezetői képzés piacán érvényre
jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet, és ilyen tevékenységet a jövőben sem fog
kifejteni. Előadta továbbá, hogy beadványaiban 17 foglaltakra tekintettel a Végzésben előírt
minden kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
IV.2. E-Edu
22. Az E-Edu a SZAKOE-val megegyezően úgy nyilatkozott 18, hogy a Végzés kézhezvétele
napjától kezdődően, illetve azt megelőzően sem fejtett ki semmilyen formában a
gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet,
és ilyen tevékenységet a jövőben sem fog kifejteni. Előadta továbbá, hogy beadványaiban 19
foglaltakra tekintettel a Végzésben előírt minden kötelezettségének maradéktalanul eleget
tett.
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TURBÓ Autósiskola és Kereskedelmi Kft., INDEX Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gépjárművezető Kft.,
OKTÁN gépjárművezető-képző és továbbképző Kft., Kalmár Autósiskola Fuvarozó, Kereskedő és Szolgáltató Kft.,
Csigavér 01. Autósiskola Kft., Technika Gépjárművezető-képző Kft., PARTNER-T-HAJDU Gépjárművezető-képző
Kft., RITMÓ Gépjárművezető-képző Kft.
16
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V.
Jogi háttér
23. Tekintettel arra, hogy a jelen ügyet megalapozó versenyfelügyeleti eljárás 2013. november
28-án indult, és az alapügy indításakor hatályos rendelkezések az irányadóak az
utóvizsgálati eljárásban, a jelen versenyfelügyeleti eljárásban a Tpvt. 2014. július 1. előtt
hatályos rendelkezései alkalmazandóak. .
24. A Tpvt. 2014. július 1-je előtt hatályos 76. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a
vizsgáló utóvizsgálatot tart a 75. § szerinti végzésben meghatározott kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése érdekében. A (3) bekezdés szerint az utóvizsgálatra a
versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
25. A Tpvt. 76. § (4) bekezdésének a) pontja értelmében az eljáró versenytanács a vizsgáló
jelentése alapján az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha az ügyfél a vállalt
kötelezettséget nem teljesítette, végzéssel bírságot (78. §) szab ki, kivéve, ha a körülmények
változására tekintettel a kötelezettség teljesítésének kikényszerítése nem indokolt; ilyen
esetben, továbbá akkor, ha az ügyfél a vállalt kötelezettséget teljesítette, az utóvizsgálatot
végzéssel megszünteti.
26. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése szerint a versenyfelügyeleti eljárásra − a törvényben
meghatározott szűk körű kivételtől eltekintve − a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
27. A Tpvt. 82. §-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanácsnak a versenyfelügyeleti
eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt a Ket.
vagy a Tpvt. megengedi. A Ket. 98. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében önálló
fellebbezésnek van helye az eljárást megszüntető végzés ellen.
VI.
Jogi értékelés
28. A rendelkezésére álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a SZAKOE és az E-Edu a
Végzésben előírt kötelezettségvállalást határidőben teljesítette az alábbiak szerint.
29. Az eljárás alá vontak jogi képviselője a Végzést 2015. október 12-én vette át.
30. Az eljárás alá vontak beszámolási kötelezettségüknek első alkalommal a 2015. november 2án kelt, a GVH-hoz 2015. november 4-én érkezett beadványaikkal tettek eleget 20.
31. Fenti beadványok megfelelnek azoknak a tartalmi követelményeknek, amelyeket a Végzés
előírt, mivel az adatszolgáltatások mindazon adatokat tartalmazzák, amelyeket a
kötelezettségvállalásnak a jelentéstételre vonatkozó része meghatároz.
32. A benyújtott adatszolgáltatás alapján a SZAKOE a kötelezettségvállalásban megjelölt
határidőn belül törölte az etikai szabályaiból a vállalásban szereplő részeket. Az etikai
szabályok módosított szövege, illetve a módosításról szóló elnökségi határozat
meghozataláról készült, 2015. október 22-én kelt jegyzőkönyv benyújtásra került.
33. A SZAKOE DVD-n benyújtotta a regisztrált partnereinek (autósiskolák, szakoktatók) és
felhasználóinak (gépjárművezetői képzésben részt vevő tanulók) küldött, a GVH döntéséről
szóló elektronikus levelek másolatát. Összesen 54 301 db e-mail került kiküldésre.
34. A benyújtott adatszolgáltatás alapján az E-Edu is a kötelezettségvállalásban megjelölt
határidőn belül, 2015. október 16-án, illetve 2015. október 22-én, 2015. október 26-ai
hatállyal törölte általános szerződési feltételeiből a SZAKOE Etikai Kódexeire vonatkozó
részeket. Az általános szerződési feltételek módosított szövegváltozatai, illetve a
módosításokról kiadott közlemények benyújtásra kerültek.
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35. Az E-Edu az általános szerződési feltételek módosításáról és a SZAKOE Etikai Kódexeire
vonatkozó rendelkezések törléséről 2015. október 26-án, postai úton tájékoztatta szerződéses
partnereit. Az E-Edu a Végzésnek megfelelően benyújtotta a partnerek listáját, a megküldött
levelek elektronikus másolatát, valamint a levelek megküldését igazoló postaküldemények
feladójegyzékének másolatát.
36. Az E-Edu DVD-n benyújtotta a szerződéses partnereinek (autósiskolák, szakoktatók,
gépjárművezetői képzésben részt vevő tanulók) küldött, a GVH döntéséről szóló
elektronikus levelek másolatát. Összesen 42 265 db e-mail került kiküldésre.
37. Bár egyes megkeresett autósiskolák akként nyilatkoztak, hogy a gyakorlati képzés
óradíjaival kapcsolatos rendelkezéseknek a SZAKOE Etikai Kódexéből és az E-Edu ÁSZFjáből történt törléséről nem értesültek, ezt részben azzal magyarázták, hogy az Etikai
Kódexnek nem aláírói, illetve az E-Edunak nem szerződéses partnerei. Az eljárás alá vontak
által benyújtott postakönyvi kivonatok, illetve DVD mellékletek alapján ugyanakkor
megállapítható, hogy elektronikus és/vagy postai úton ezen autósiskolák is kaptak
tájékoztatást a módosításokról.
38. Mindezek alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vontak eleget tettek a Végzés I. a) és
II. a)-b) pontjaiban foglalt módosítási, értesítési és az ehhez kapcsolodó igazolási
kötelezettségüknek is.
39. Az eljárás alá vontak igazolási kötelezettségüknek második alkalommal a 2016. október 27én kelt, a GVH-hoz 2016. november 2-án érkezett beadványaikkal tettek eleget 21.
40. Fenti beadványok megfelelnek azoknak a tartalmi követelményeknek, amelyeket a Végzés
előír, mivel az adatszolgáltatások mindazon adatokat tartalmazzák, amelyeket a
kötelezettségvállalásnak a jelentéstételre vonatkozó része meghatároz.
41. A beadványok mellékleteként csatolt CD lemezek benyújtásával a SZAKOE és az E-Edu a
Végzésnek megfelelően, 2015. október 27-től kezdődően tizenkét hónapon át, havonta egy
alkalommal lementett képernyőmentésekkel igazolta a Végzés rendelkező része, valamint a
döntés teljes szövegére mutató link www.szakoe.hu, illetve www.e-educatio.hu honlapokon
történő közzétételét.
42. Az eljárás alá vontak nyilatkozatai, valamint az utóvizsgálat során megkeresett autósiskolák
adatszolgáltatása alapján sem a SZAKOE, sem az E-Edu nem fejtett ki a döntés
meghozatalát követően a gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak befolyásolására
irányuló tevékenységet.
43. A fentiek alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vontak eleget tettek a Végzés I. b) és II.
c) pontjában foglalt azon kötelezettségüknek, hogy „nem fejtenek ki semmilyen formában a
gépjárművezetői képzés piacán érvényre jutó árak befolyásolására irányuló tevékenységet”.
44. Továbbá az is megállapítható, hogy az eljárás alá vontak eleget tettek a Végzés I. c) és II. d)
pontjában foglalt tájékoztatási és az ehhez kapcsolodó igazolási kötelezettségüknek is.
45. Mindezek alapján az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján
– egyezően a vizsgálói indítvánnyal – az utóvizsgálatot megszünteti, tekintettel arra, hogy az
eljárás alá vontak a vállalt kötelezettségeiket, az összes alpont tekintetében maradéktalanul
teljesítették.
VII.
Eljárási kérdések
46. Az utóvizsgálat tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörét a Tpvt. 45. §-a alapozza
meg, illetékessége a Tpvt. 46. §-án alapul.
47. A Tpvt. 82. § (2) bekezdése alapján az eljáró versenytanács végzésével szemben
fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálata kérhető. A Tpvt. 82. § (3)
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bekezdése alapján az eljáró versenytanács végzésének bírósági felülvizsgálata iránti
kérelmet a végzés közlésétől számított nyolc napon belül az ügyfél, valamint az terjeszthet
elő, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a végzést e törvény
alapján közölni kell.
Budapest, 2018. január 11.
dr. Kőhalmi Attila s.k.
előadó versenytanácstag
dr. Szoboszlai Izabella s.k.
versenytanácstag

Váczi Nóra s.k.
versenytanácstag
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