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Vj-102/2006/37-I. 

 

 

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az .Euronics Magyarország Kft. Budapest I. 

rendű, a Vöröskő Kft. Veszprém II. rendű, a Bravotech Kft. Hódmezővásárhely III. rendű, 

az Elektro-Quality Kft. Jászberény IV. rendű eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói 

döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során  tartott nyilvános 

tárgyaláson meghozta az alábbi 

 

v é g z é s t 

 

A Versenytanács a jelen eljárást részben megszünteti. 

 

E végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül az ügyfelek, illetve akire nézve a végzés 

rendelkezést tartalmaz, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi 

Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelmet terjeszthetnek elő. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

A Gazdasági Versenyhivatal 2006. július 18-án kelt eljárásindító határozatában és utóbb az 

eljárás alá vontak száma vonatkozásában kiterjesztett eljárásban az eljárási időszakot 2005. 

májusától 2006. július 18-ig jelölte mind a négy eljárás alá vont vállalkozásra 

értelmezhetően. 

 

Ezzel szemben a ténylegesen lefolytatott eljárás 2006. január 1-től 2006. szeptember 31-ig 

terjedt, de úgy, hogy a kifogásolt tájékoztatási gyakorlatot az eljárás alá vontak ellen 

megindult Vj-149/2006. sz. eljárás is értékelte a 2006. április 10. és augusztus 17. közötti 



2.  o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

eljárási időszakra, továbbá az augusztus 17. utánra szóló eljárási cselekmények az 

előzetesen közölt eljárási időszakon kívül estek. 

 

Így az eljárás alá vont vállalkozások védekezési jogának sérülésével, eljárásátfedéssel nem 

járó, jogszerűen figyelembe vehető eljárási időszak 2006. január 1-től 2006. április 10-ig 

tartott. 

 

Ezért a Versenytanács a többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 72. § (1) 

bekezdés mindkét fordulata alapján, miszerint az eljáró Versenytanács az 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. 

 

A végzés elleni jogorvoslati jogot a 82. § biztosítja. 

 

 

Budapest, 2007. március 29. 

 


