
 

 

A BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ANTITRÖSZT ÜGYEKBEN  TÁRGYÚ 2/2003. 
SZÁMÚ KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁSA 

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖKÉNEK ÉS A GVH VERSENYTANÁCSA ELNÖKÉNEK 2/2005. SZÁMÚ 

KÖZLEMÉNYE 

 

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 36. § (6) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási 
gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. 

 

2. A csoportszemlélet bevezetése és a bírság maximumának pontosítása tekintetében a Tpvt. 
módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 2005. november 1-jei hatállyal olyan módosításokat 
vezetett be, melyek miatt szükségessé vált a 2/2003. sz. antitröszt bírságközleményben foglaltak 
módosítása.  

 

3. A Tpvt. módosulás folytán az 1/2003. számú közlemény II.2 részének 21. és 23. pontjai 
helyébe a következő pontok lépnek.  

 

„21. A GVH súlyosabb szankciót alkalmaz az ismétlődő jogsértések esetén. A GVH ismétlődő 
jogsértésnek tekinti különösen azt az esetet, amikor a magatartás célja vagy hatása lényegében 
megegyezik a korábbi jogsértő magatartáséval akkor is, ha maga a magatartás nem a korábbi 
tényállást valósítja meg. Az ilyen ismétlődésre példa lehet az, amikor egy erőfölényben lévő 
vállalkozás a saját piacára történő belépés megakadályozásával igyekszik korlátozni a versenyt, és 
ennek eléréséhez először versenykorlátozó árukapcsolást, később pedig ugyanezt célzó vagy 
eredményező diszkriminatív üzleti gyakorlatot folytat. Ismétlődő jogsértésnek tekinti a GVH azt is, 
amikor a korábbi jogsértő magatartást – a határozatban nevesített – vállalkozás-csoport egy másik 
tagja tanúsította. Ismétlődő jogsértés esetén (annak fokától függően) a bírság lényegesen nőhet, akár 
a duplájára is emelkedhet.” 

 

„23. Ezt követően kerül sor a Tpvt. által meghatározott felső határ figyelembe vételére, amely szerint a 
kiszabott bírság nem haladhatja meg a – határozatban azonosított - jogsértő vállalkozás-csoportnak a 
határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért évi (teljes) nettó árbevételének 10 %-át.  Ezzel a 
GVH a szóban forgó vállalkozás teherbíró képességét is figyelembe veszi. Amennyiben ilyen hiteles 
adat nem áll rendelkezésre a határozat meghozatalának időpontjában, úgy az utolsó hitelesen lezárt 
üzleti év árbevétele irányadó. A bírság maximumának számításakor a vállalkozás-csoport tagjainak 
külföldön elért forgalma is számításba vehető, különösen, ha a jogsértés nem csak Magyarország 
területére szorítkozik.” 
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4. Az e közleményben foglaltakat a GVH a 2005. november 1-je után indult versenyfelügyeleti 
eljárásokban alkalmazza. 

 

Budapest, 2005. december 20. 

 


