
 

 

A KARTELLEK FELTÁRÁSÁT SEGÍTŐ ENGEDÉKENYSÉGI POLITIKA ALKALMAZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ 3/2003. SZÁMÚ KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁSA 

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖKÉNEK ÉS A GVH VERSENYTANÁCSA ELNÖKÉNEK 1/2006. SZÁMÚ 

KÖZLEMÉNYE 

 

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször 
módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 36. §-ának (6) bekezdése szerint a 
Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a 
GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. E közlemények nem 
kötelező erejűek; funkciójuk annak rögzítése, hogy a jogalkalmazó milyen tartalommal tölti meg a 
jogszabály rendelkezéseit, összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt 
jogalkalmazási gyakorlatot. 

2. A GVH az engedékenységi közleményét módosítva – a Tpvt.-t módosító 2005. évi LXVIII. 
törvény által újraszabályozott – iratbetekintési jog megnyíltáig biztosítja az engedékenységi kérelmet 
benyújtó vállalkozások kilétének titokban tartását, ezt követően azonban az általuk benyújtott kérelem 
és a csatolt bizonyítékok az általános szabályok szerint betekinthetővé válnak a versenyfelügyeleti 
eljárás valamennyi ügyfele számára, azok védekezéshez való jogának biztosítása érdekében.  

3. 2005-ben két olyan további törvénymódosításra is sor került, amely a GVH engedékenységi 
közleményének gyakorlati alkalmazására hatással van.  

A Tpvt.-t módosító 2005. évi LXVIII. törvény megváltoztatta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 61. §-a (1) bekezdésének b) pontját is. A módosítás eredményeként 2005. november 
1-től nem zárható ki az ajánlati felhívásban azon ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közbeszerzési eljárásban való 
részvétele, aki a Közlemény alapján teljes bírságelengedésben részesült, és így vele szemben nem 
került sor bírság kiszabására.   

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCI. törvény 2005. szeptember 1-jei hatállyal új büntetőjogi tényállást vezetett be, amely a 
közbeszerzési és koncessziós eljárás eredményének befolyásolása érdekében kötött versenyt 
korlátozó megállapodás létrehozását, vagy összehangolt magatartás tanúsítását tilalmazza. E 
törvénymódosítás tehát megteremtette a közbeszerzési és koncessziós eljárásban kötött kartellek 
büntetőjogi szankcionálhatóságát. A Büntető Törvénykönyv alapján az ilyen kartellt kötő természetes 
személyeknek bizonyos körülmények között lehetőségük van a büntetőjogi szankciók alóli 
mentesülésre, mely lehetőség összekapcsolható a kartellezésben részt vevő vállalkozások 
versenyjogi szankciók alóli mentesülésével.  

Az ismertetett szabályok és a GVH engedékenységi politikájának kapcsolatáról a GVH a honlapján 
külön tájékoztatót tesz közzé az engedékenységi kérelmet benyújtani kívánó vállalkozások teljes körű 
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informálása érdekében. Az engedékenységi közlemény jelen módosítás révén utalást fog tartalmazni 
erre a külön tájékoztatóra. 

4. A fentieknek megfelelően a 3/2003. számú közlemény 28. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg az V. rész a következő 30. ponttal egészül ki.  

„28. A GVH az eljárás alá vontak iratbetekintési jogának megnyíltáig1 biztosítja az együttműködő 
vállalkozás (ügyfél) kilétének és az együttműködés tényének titokban tartását.  

30. A GVH engedékenységi politikájának és a közbeszerzési és koncessziós eljárásban kötött 
versenyt korlátozó megállapodások büntetőjogi szankcionálásának, illetve a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény ajánlattételi szabályainak kapcsolatáról a GVH honlapján közzétett 
tájékoztató ad felvilágosítást.” 

5. Az e közleményben foglaltakat a GVH 2006. február 25-étől alkalmazza. 

 

Budapest, 2006. február 3. 

                                                      
1 Az ügyfél és képviselője az eljárás során a vizsgálat befejezését követően, az eljáró versenytanács által meghatározott 
időponttól tekinthetnek be az iratokba, és azokról másolatot, feljegyzést készíthetnek. Az iratbetekintés kezdő időpontját úgy kell 
meghatározni, hogy az ügyfélnek elegendő idő álljon rendelkezésre a nyilatkozattételre való felkészülésre. Az eljáró 
versenytanács - az iratok megjelölésével - végzéssel engedélyezheti, hogy az ügyfél és képviselője a vizsgálat befejezése előtt 
is betekinthessen meghatározott iratokba, ha ez nem veszélyezteti az eljárás eredményességét. (Tpvt. 55. § (1) bek.) 

 


