
Kartellezık a GVH elıtt 
 

Azt nézik, mennyiben megalapozottak a kedvezı állítások 
    

VERSENYJOG. Megtévesztette- e a fogyasztót a L’Oréal? Kartellezett- e ismét a 
Strabag, az Egút? Mindkét ügyben a közeljövıben dönt a Gazdasági Versenyhivatal 
versenytanácsa. A szépségipar vezetı cége hirdetéseivel keltette fel a 
versenyhatóság figyelmét, amely számos arcápolási és egyéb terméket vett górcsı 
alá a különbözı vevıcsalogató állítások kapcsán. A 2007 elsı felében megjelent 
reklámokban szerepelt hatékony ránckisimító arckrém és "plusz 70 százalékos 
ragyogást" nyújtó hajápoló a "klasszikus" samponokhoz képest. A GVH eljárásában 
azt nézi: vajon mennyiben megalapozottak a kedvezı állítások? Tavaly - bár a 
kartellcsoport számos alkalommal mozgósította erıit - egyetlen kartellügyben sem 
született szankcionáló versenyhivatali határozat. Azóta lassan "beérnek" a gyanúba 
fogott esetek, közülük is elsısorban a legrégebbiek. Az eljárások idıtartama ugyanis 
180 nap, ez - a bonyolultabb ügyekben - két alkalommal meghosszabbítható. Ilyen a 
Heves megyei útépítıkartellel kapcsolatos vizsgálat is, amely 2006 ıszén a 
Strabagnál, az Egútnál és a HE-DO Kft.-nél tartott elızetes értesítés nélküli helyszíni 
szemlével indult. A gyanú szerint a három építıipari vállalkozás a megyei út- és 
hídépítésekre, felújításokra kiírt közbeszerzési pályázatokon játszott össze. A pékek 
ügye februárban kerül a versenytanács elé. Ebben 2007 ıszén a Magyar 
Pékszövetséget és pékségek sorát vonta eljárás alá a hivatal. A szakemberek 
rendelkezésére álló adatok alapján az érintettek a kenyér és a péksütemény átadási 
árára vonatkozóan osztottak meg információkat. Tavasszal határozhat a 
versenytanács arról, összejátszottak-e a taxisok a fuvarozási közbeszerzési 
pályázatokon, és arról is, történt-e visszaélés a fıvárosi hıközpontok felújítására kiírt 
tenderekkel kapcsolatban. Sok kartellgyanús eset még a vizsgálati szakaszban van. 
Köztük például a vasútépítıügy, amelyben a vállalkozások a különbözı 
vasútvonalszakaszok felújítására kiírt közbeszerzési pályázatokon gyaníthatóan 
elızetesen megállapodtak a gyıztes személyérıl, valamint a támogatók alvállalkozói 
és pénzügyi kompenzálásáról. Tart még a külföldi szereplıket is felvonultató 
úgynevezett polisztirol- és a katódsugárcsıkartell-ügy, továbbá folyik a malmokat 
érintı, a múlt év nyarán kezdıdött eljárás is. KK 

Versenytanácsi döntésre vár 
- Heves megyei útépítés 
- pékkartell 
- taxisok 
- hıközpontok felújítási ügye 
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