I. Engedékenységi program: bírság mellőzésére irányuló kérelem
I.1. Mik az együttműködés kedvezményei?
A versenyjogi jogsértésekért kiszabható bírság összege az előző évi nettó árbevétel 10 %-a
lehet. Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását mellőzi annak a vállalkozásnak a
tekintetében, amely feltárja a GVH-nak a Tpvt. 78/A. § (1) bekezdésében meghatározott
jogsértést és az abban való részvételt. Teljes bírságelengedésben csak az a vállalkozás
részesülhet, amely teljes körűen együttműködik a GVH-val a versenyfelügyeleti eljárás során
is. Ezen felül a GVH – bár a nyilvánosság tájékoztatása során önállóan jár el – nem zárkózik
el attól, hogy az engedékenységi programban részt vevő és együttműködő vállalkozások
tekintetében a nyilvánosság tájékoztatásával összefüggésben felajánlott együttműködést
elfogadja.
Az alábbi táblázat jól szemlélteti a GVH által kartell ügyekben kiszabható bírságok összegét:
1.

VJ szám
VJ/74/2011

Bírság
9.488.200.000

2.

VJ/174/2007

7.178.000.000

3.

VJ/27/2003

7.043.000.000

4.

VJ/51/2005

6.814.000.000

5

VJ/8/2012

4.015.000.000

6.

VJ/130/2006

2.906.000.000

7.

VJ/29/2011

2.790.200.000

8.

VJ/28/2013

2.443.207.400

9.

VJ/69/2008

2.294.300.000

10.

VJ/23/2011

2.164.869.000

Ha teljes bírságelengedésben szeretne részesülni az eljárás megindítása előtt, akkor a lenti
feltételeknek kell megfelelnie.
I.2. Ki nyújthatja be?
A jogsértő megállapodásban részt vevő vállalkozás képviseletére jogosított személy.
I.3. Mikor nyújthatja be?
Ha teljes bírságelengedésben szeretne részesülni, akkor még a versenyfelügyeleti eljárás
megindulása előtt elsőként kell benyújtani az erre irányuló kérelmet.
I.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani?
Olyan bizonyítékot, amely alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban helyszíni
kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt kapjon a GVH, feltéve, hogy a GVH a

kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a helyszíni
kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához. A vállalkozásnak a kérelem
benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló összes bizonyítékot át kell adni a
versenyhatóságnak.
Az engedékenységi kérelemnek tartalmaznia kell a vállalkozás jogsértést elismerő, a jogsértés
részleteire kiterjedő nyilatkozatát (a jogsértés időtartama, a magatartás körülírása, a
jogsértésben résztvevő vállalkozások megnevezése, a jogsértéssel érintett földrajzi és termék
piac). Ezek lehetnek például a jogsértéssel kapcsolatos e-mailek, feljegyzések, találkozókról
memo-k, (éttermi) számlák, határidő napló, versenytársakkal történő kapcsolatfelvételt
bizonyító bármilyen adat.
I.5. Mik az együttműködés kedvezményei a fentieken kívül?
A bírság megfizetése alóli teljes mentességen kívül a kérelem benyújtása mentességet
biztosíthat a büntetőjogi, közbeszerzési és kártérítési perekben a jogsértő magatartásban részt
vevő vállalkozásokat sújtó egyes szankciók alól.
A büntető törvénykönyvünk szerint, a jogsértést elkövető vállalkozás vezető tisztségviselője,
tagja, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja vagy ezek megbízottja, aki közbeszerzési
vagy koncessziós eljárásban versenyt korlátozó megállapodást köt, vagy más összehangolt
magatartást tanúsít, az egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Megszűnik a fenti személyi kör büntethetősége a rajtaütés előtti mentességi kérelem GVHhoz történő benyújtásával.
Közbeszerzési szankciók: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bek.
n) és. o) pontjában meghatározott a következmények – azaz a közbeszerzési eljárásból nem
zárhatók ki automatikusan – nem alkalmazhatók olyan vállalkozásokkal szemben, akik esetén
a GVH a bírság kiszabását mellőzte.
A kartell magatartással okozott károk megtérítésére vonatkozó kedvezmény: a bírság
kiszabása alól mentesített vállalkozás a polgári jogi igény érvényesítésére irányuló perben a
többi kártérítésre kötelezett félnél kedvezőbb helyzetbe kerül.1 Az engedékenység alapján
mentesülő vállalkozás egyrészt kizárólag a saját közvetlen és közvetett vevőinek vagy
beszállítóinak okozott kár megtérítéséért felel egyetemlegesen, a többi károsulttal szemben
pedig csak akkor, ha az ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól a kártérítés nem
vagy nem teljes mértékben hajtható be. Másrészt, ha valamely egyetemlegesen kötelezett

1

Ld. a Tpvt. 88/I. §-t.

jogsértő vállalkozás a kötelezettségét meghaladó szolgáltatást teljesített a károsult részére,
annak

megtérítését

az

engedékenység

alapján

mentesülő

vállalkozástól

csak

az

engedékenység alapján mentesülő vállalkozás közvetlen vagy közvetett vevőinek, illetve
beszállítóinak okozott kár mértékéig követelheti.
I.6. Kinek kell benyújtani?
A bírság mellőzése iránti kérelmet (ideértve a nem végleges kérelmeket is) 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
I.7. További információ:
A 2/2016. számú engedékenységi közleményben olvasható.

