III. Engedékenységi program: bírság mellőzésére irányuló kérelem
III.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 vagy a bírságot csökkenti (lásd IV.
fejezet) annak a vállalkozásnak a tekintetében, amely feltárja Tpvt. 78/A. § (1) bekezdésében
meghatározott jogsértést és az abban való részvételt. Teljes bírságelengedésben részesülhet
az a vállalkozás, amely teljes körűen együttműködik a versenyhatósággal az egész
versenyfelügyeleti eljárás során. 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. Ha az eljárásindítást (praktikusan a rajtaütést) követően
benyújtott kérelem tekintetében teljes bírságelengedésben szeretne részesülni, akkor a lenti
feltételeknek kell megfelelnie.
III.2. Ki nyújthatja be?
A jogsértő megállapodásban részt vevő vállalkozás képviseletére jogosított személy.
III.3. Mikor nyújthatja be?
Ha teljes bírságelengedésben szeretne részesülni, akkor a versenyfelügyeleti eljárás
megindítását követően az előzetes álláspont (vizsgálati jelentés) ügyfelek részére történő
megküldését megelőzően, elsőként kell benyújtani az erre irányuló kérelmet. Amennyiben
nem elsőként nyújtja be az erre irányuló kérelmet, de a jogszabályi feltételeknek egyébként
megfelel az átadott bizonyíték, akár bírságcsökkentésben is részesülhet (lásd: IV. fejezet).
III.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani?
Olyan bizonyítékot, amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a bizonyíték
szolgáltatásának időpontjában a GVH még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz,
hogy a jogsértést bizonyítsa.
A kérelem tartalmát és a benyújtandó bizonyítékok körét lásd: I.4. pont.
III.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 kartell magatartásban részt
vevő vállalkozásokat sújtó egyes szankciók alól.

Az eljárás megindítását követően benyújtott bírságmellőzési kérelem esetén a jogsértést
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alkalmazottja vagy ezek megbízottja büntetése korlátlan enyhítésére vagy különös méltánylást
érdemlő esetben mellőzésére van mód, amennyiben a GVH-hoz- benyújtott engedékenységi
kérelem a bírság mellőzésére vagy csökkentésre alapot adó, melyről a büntetőügyben eljáró
hatóság a GVH feltételes döntése alapján győződik meg.
Közbeszerzési szankciókkal kapcsolatos mentesülés és a kartell magatartással okozott károk
megtérítésére vonatkozó kedvezmények vonatkozásában lásd az I.5 pontot.
III.6. 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
III.7. További információ:
A 2/2016. számú engedékenységi közleményben olvasható.

