1. MELLÉKLET

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
szóló
1996. évi LVII. törvény hatályba lépése óta
szakmai kamarákat és szövetségeket érintı
legfontosabb versenyfelügyeleti eljárások
1. Vj-110-1998 – ELMÜ és területi gazdasági kamarák – tilalom alóli
mentesítés – villanyszerelı minısítés
2. Vj-148-1998 – Magyar Könyvvizsgálói Kamara – könyvvizsgálói díj
minimumára vonatkozó ajánlás, egyes hirdetési és ügyfélszerzési
tilalmak jogellenesek
3. Vj-001-1999 – Magyar Állatorvosi Kamara – állatorvosi ajánlott
minimális díjtételek betartására késztetés
4. Vj-111/1999 – egészség- és nyugdíjpénztári szövetségek
együttmőködési kötelezettség túl tág megfogalmazása

–

5. Vj-115-1999 – Magyar Szabadalmi Ügyvivıi Kamara – összehasonlító
reklám tilalma jogellenes
6. Vj-119-1999 – Magyar Mérnöki Kamara – kamarai irányárak
betartására késztetés
7. Vj-123/1999 – Dísznövény Szövetség és Terméktanács – irányárak
meghatározása
8. Vj-192-1999 – ÉDÁSZ és területi gazdasági kamarák – tilalom alóli
mentesítés – villanyszerelı minısítés
9. Vj-134-1999
korlátozása

–

Magyar

10.Vj-136-1999 – Magyar
betartására késztetés

Gyógyszerész
Építész

Kamara

Kamara

–

–

kamarai

reklámozás
irányárak

11.Vj-137-1999 – Magyar Orvosi Kamara – ajánlott minimális díjtételek
kikényszerítése (jogellenes) és reklámkorlátozás (mentesítést kapott)
12.Vj-175-1999 – Magyar Ingatlanszövetség – ingatlanközvetítık
árversenyének korlátozása ajánlott minimál díjak közzétételével –
részleges mentesítés
13.Vj-097-2000 – Gyógyszergyártói szövetségek – tiltott árkartell
14.Vj-133-2000 – DÉDÁSZ és területi gazdasági kamarák – tilalom alóli
mentesítés – villanyszerelı minısítés
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15.Vj-215-2000 – ÉMÁSZ és területi gazdasági kamarák – tilalom alóli
mentesítés – villanyszerelı minısítés
16.Vj-045-2001 – Magyar Orvosi Kamara – reklámszabályokra vonatkozó
mentesítés visszavonása, eltiltás a reklámkorlátozások alkalmazásától
17.Vj-073-2001 - Magyar Cementipari Szövetség, a Duna-Dráva Cement
Kft., a Holcim Hungária Rt. és a BÉCEM Cement és Mészipari Rt. –
tiltott információs kartell mőködtetése, versenykorlátozó magatartás
összehangolás
18.Vj-075-2001 - Magyar Méhtenyésztık Országos Egyesülete – ajánlott
ár meghatározása – idıbeli hatályhiány miatt eljárás megszüntetés
19.Vj-145-2001 – Balatonkörnyéki vendéglısök – tiltott árkartell
20.Vj-013-2002 – Alma Terméktanács – támogatás alapjául szolgáló
irányárra vonatkozó egyeztetés jogellenes
21.Vj-058/2002 – Tej Terméktanács
kötelezettség elıírása jogellenes

–

importkorlátozó

befizetési

22.Vj-114/2002 – budapesti taxis társaságok – jogellenes az áremelés
összehangolása (érintett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
keretén belül tevékenykedı Taxis Szakmai Kollégium, illetve a
MACITOSZ)
23.Vj-034-2003 – Magyar Pékszövetség és társai – az ipartestületi
üléseken folytatott áregyeztetı megbeszélések jogellenesek
24.Vj-47/2003 – Vágóállat- és Hús Terméktanács – sertés garantált
felvásárlási árának meghatározása jogellenes
25.Vj-056-2003 – Debreceni Ügyvédi Kamara – egyedi mentesítési
kérelem ajánlott díjszabás kiadására – elutasítva
26.Vj-089-2003 – Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások
Terméktanácsa és a Budapesti Agrárkamara és társaik – a
terméktanácsi és kamarai bérvadászati áremelés egységesítı, árakat
meghatározó gyakorlat jogellenes
27.Vj-092-2003 – Mentık és Betegszállítók Országos Egyesülete –
ajánlott minimális díjtételek kiadása jogellenes
28.Vj-112/2003 – Vágóállat- és Hús Terméktanács – tıkehús ajánlott
átadási ár meghatározása jogellenes
29.Vj-116-2003 – Budapest Airport és taxis társaságok – piacfelosztó
megállapodás jogellenes (érintett a Budapest Kereskedelmi és
Iparkamara)
30.Vj-132-2003 – Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások
Terméktanács – a terméktanács vadhús felvásárlási árakat
meghatározó döntései jogellenesek
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31.Vj-047-2004 – Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztık Egyesülése
– árcsökkentési tilalom jogellenes
32.Vj-093-2004 – Magyar Gyógyszerész Kamara – reklámozás és
ajándékozás tilalma – a módosított etikai szabály nem jogsértı
33.Vj-098-2004 – magyar alkotómővészek, tervezıgrafikusok, képzıés iparmővészek egyesületei –jogellenes ármeghatározás
34.Vj-180-2004 – Magyar Ügyvédi Kamara – ügyvédi hirdetések egyes
korlátozásai jogellenesek
35.Vj-016-2005 – Magyar Könyvvizsgálói Kamara
versenyeszközök használatának tilalma jogellenes

–

egyes

36.Vj-199-2005 – Magyar Tojóhibrid-tenyésztık és Tojástermelık
Szövetsége és társaik – tojás árminimumok meghatározása jogellenes
37.Vj-201-2005 – Magyar Épitész Kamara –
betartására késztetı belsı szabályzat jogellenes

kamarai

irányárak

38.Vj-060-2006 – Magyar Gyógyszerész Kamara – etikai szabályzat
kiigazításának vállalása miatt megszüntetés
39.Vj-033-2007 – Magyar Gyógyszerészi Kamara – megszüntetı végzés
közérdek, illetve jogsértés bizonyítottságának hiányára tekintettel
40.Vj-057-2007 – Magyar Pékszövetség
áregyeztetés és információcsere

és

társai

–

jogellenes

41.Vj-084-2007 – Békés-m. Ügyvédi Kamara – kamarai felvételi és
regisztrációs díjak mértékére vonatkozó vállalás miatt eljárás
megszüntetés
42.Vj-001-2008 – Magyar Ingatlanszövetség
megállapítása és közzététele jogellenes

–

ajánlott

43.Vj-029-2008 – Taxi Fuvarszervezı Társaságok
tagvállalatai – jogellenes piacfelosztás és bojkott

díjtételek

Szövetsége

44.Vj-036-2008 – Magyar Újságírók Szövetsége – ajánlott díjtételek
meghatározása jogellenes
45.Vj-051-2008 – MOSZI – fogtechnikusok ajánlott minimumárainak
ipartestület általi meghatározása és közzététele jogellenes
46.Vj-099-2008 – Magyar Orvosi Kamara – fogorvosi ajánlott díjtételek
közzététele – megszüntetı végzés közérdek hiánya (enyhe fokú
mulasztás) miatt
47.Vj-143-2008 – Magyar Növényorvosi Kamara – ajánlott árak
meghatározása és közzététele jogellenes
48.Vj-101-2009 – Magyar Optikus Ipartestület – megszüntetı végzés
bizonyítatlanság miatt
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A versenyfelügyeleti eljárások során született versenytanácsi döntések, illetve
a döntések bírósági felülvizsgálatai során hozott bírósági ítéletek elérhetık a
GVH honlapján (www.gvh.hu).
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