IV. Engedékenységi eljárás: bírságcsökkentésre irányuló kérelem
IV.1. Mik az együttműködés kedvezményei?
Bírságcsökkentést akár 50 %-ig. A bírságcsökkentésben részesülő vállalkozást is terheli az
eljárás során a GVH-val történő együttműködés kötelezettsége. Jelen esetben sem zárkózik el
a GVH attól, hogy az engedékenységi programban részt vevő és együttműködő vállalkozások
tekintetében a nyilvánosság tájékoztatásával összefüggésben felajánlott együttműködést
elfogadja.
IV.2. Ki nyújthatja be?
A jogsértő megállapodásban részt vevő vállalkozás képviseletére jogosított személy.
IV.3. Mikor nyújthatja be?
A versenyfelügyeleti eljárás alatt.
IV.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani?
Kérelem alapján az eljáró versenytanács a kiszabandó bírság összegét csökkenti, ha a bírság
mellőzésének nincs helye, és a vállalkozás a jogsértést elismerő nyilatkozaton kívül a
jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékot szolgáltat a GVH-nak, amely jelentős többletértéket
képvisel

a bizonyíték

szolgáltatásának időpontjában a

GVH rendelkezésére álló

bizonyítékokhoz képest. Ezek lehetnek például e-mailek, feljegyzések, memo-k, (éttermi)
számlák, határidő napló. A bírság csökkentésének mértéke a feltételeknek elsőként megfelelő
vállalkozás esetén 30-50%-ig; másodikként megfelelő vállalkozás esetén 20-30%-ig;
harmadikként vagy többedikként megfelelő további vállalkozás esetén 20%-ig terjedhet.
Előfordulhat, hogy a vállalkozás olyan bizonyítékot szolgáltat, amely a kiszabandó bírság
mértékét érdemben növeli. Ekkor a vállalkozással szemben kiszabandó bírság összegének
meghatározásakor a bizonyítékban leírt tényt vagy körülményt figyelmen kívül kell hagyni.
IV.5. Mik az együttműködés kedvezményei a fentieken kívül?
Bírságcsökkentési kérelem esetén a büntetőeljárásban a büntetés korlátlan enyhítésére vagy
különös méltánylást érdemlő esetben mellőzésére van mód, amennyiben a kérelem a bírság
mellőzésére vagy csökkentésre alapot adó, melyről a büntetőügyben eljáró hatóság a GVH
feltételes döntése alapján győződik meg.
IV.5. Kinek kell benyújtani?

A bírság mellőzése iránti kérelmet a GVH Felderítő Irodájánál lehet előterjeszteni. Szintén a
Felderítő Irodától lehet további tájékoztatást kérni az engedékenységi szabályok
alkalmazásával és a kérelem benyújtásával kapcsolatban. A Felderítő Iroda elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Postacím: 1245, Budapest 5. Pf.: 1036.
Telefon: 472-8872, 472-8876
Fax: 472-8970
Email: kartell@gvh.hu
Amennyiben anonim módon kíván tájékoztatást kérni az engedékenységi szabályok
alkalmazásával és a kérelem benyújtásával kapcsolatban, segítségére lehet a Kartell Chat:
https://www.gvh.hu/kartellchat
IV.6. További információ:
A 2/2016. számú engedékenységi közleményben olvasható.

