Autófényezık kartellgyanúban
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tegnap elızetes értesítés nélküli helyszíni szemlét
tartott több, az autófényezési üzletben érintett vállalkozásnál. A gyanú szerint a
társaságok rendszeresen egyeztettek a fényezıanyagok áráról és az autófényezési
szervízdíjakról.
A GVH 2010. február 16-án elızetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a 3M Kft., az
Alami Kft., az Auto Finish Kft., az Autocolor Kft., a Duplakk Kft., az Ergolakk Kft., a Kaméleon
Mix Kft., a Servind Kft., az Allianz Hungária Biztosító Zrt., a Generali-Providencia Biztosító
Zrt., az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint az Eurotax Glass’s Kft. és az
Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete telephelyein.
A versenyhatóság gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett
megsértése miatt indított eljárása az említett vállalkozásokon kívül kiterjed az Akzo-Nobel
CR Autófesték Kereskedelmi Kft-re, Audatex Magyarország Gépjármő-Számítástechnikai
Kft-re, a Gépjármő Márkakereskedık Országos Szövetségére és a Lakk Kereskedık
Országos Szövetségére is.
A GVH rendelkezésére álló adatok alapján valószínősíthetı, hogy a magyarországi
fényezıanyag importırök egyeztetnek a gépjármő fényezı- és segédanyagok áremeléseirıl,
valamint az autószervízek biztosításra történı javítás során elszámolható díjainak
nagyságáról. A versenykorlátozó megállapodás a GVH gyanúja szerint legalább 2003. óta
mőködik. A felek évente egyszer-kétszer a Fényezési Tanács üléseit használva mőködtetik a
versenykorlátozó megállapodást. A vállalkozások a biztosítókkal és a szakmai
érdekképviseletekkel közös megállapodások alapján fényezési árindexet határoznak meg és
tevékenységük során ehhez igazodnak. A rendelkezésre álló adatok alapján a fényezıanyag
importırök, biztosítók és a szakmai képviseletek által mőködtetett Fényezı Tanács
mőködtetése alkalmas lehet arra is, hogy csökkentse az új piacra lépık versenyképességét
és esetleges piacra lépését.
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 eljárásokra
biztosított idıtartam 6 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függıen – két
alkalommal ugyanekkora idıtartammal meghosszabbítható.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-2/2010.
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