
 

 

 

Kartellező napelem-telepítő cégeket bírságolt a GVH 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárás keretében 

megállapította, hogy öt vállalkozás jogsértő módon osztott fel egymás között 26, 

napelemes rendszerek kivitelezésére vonatkozó, vissza nem térítendő uniós 

támogatású pályázatot. A hatóság a maximálisan kiróható, több mint 81 millió 

forint összegű versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a kartell résztvevőire azzal, 

hogy 30%-kal csökkentette a GVH-val aktívan együttműködő vállalkozás bírságát.  

Vállalkozások és önkormányzatok igényelhettek vissza nem térítendő uniós támogatást 

energetikai fejlesztésekre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Környezet és 

Energia Operatív Program (KEOP) keretében. A pályázóknak legalább három árajánlatot 

kellett kérniük a projektek kivitelezésére. A GVH vizsgálata megállapította, hogy az 

Alter Energetikai Iroda Tudományos, Szolgáltató Bt., a Megújuló Energiapark 

Kutatóközpont Kft., az Új Irány Energetika Kft., az LKM.HU Service Kft. és a Havrilla-

Ép Építőipari Szolgáltató Kft. jogsértő módon egyeztette a pályázóknak adott árajánlatait 

a napelemes rendszerek kivitelezésére, illetve a kapcsolódó feladatokra kiírt pályázatok 

beadásakor.  

A kartell bizonyítékaira a Hivatal a megbírságolt vállalkozásoktól lefoglalt számítógépes 

adatok között talált rá, amelyek alapján megállapította, hogy valamennyi esetben az egy 

vállalkozáscsoportba tartozó Alter Bt. és a Megújuló Kft. készítette el versenytársai 

árajánlatait és a pályázatokat is úgy, hogy a saját árajánlata volt a legkedvezőbb.  

A hatóság a fentiek alapján bizonyítottnak látta a jogsértést, és a törvény alapján 

kiszabható maximális, a vállalkozások előző évi nettó árbevétele 10%-ának megfelelő 

versenyfelügyeleti bírságot rótt ki a cégekre, azzal, hogy 30%-kal csökkentette az 

egyezségi eljárás keretében együttműködő, a jogsértést elismerő és jogorvoslati jogáról 

lemondó Havrilla Kft. bírságát. 

Az egyezségi eljárás lényege, hogy a GVH 10-30%-kal csökkenti a bírság összegét, ha az 

eljárás alá vont vállalkozás elismeri az általa elkövetett jogsértést az elé tárt bizonyítékok 

alapján, továbbá lemond részletesebb irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására 

irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb 

erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a GVH, hanem a 

vállalkozások számára is jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.  

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/41/2016.  

Budapest, 2019. április 25. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  

További információk: 

GVH Ügyfélszolgálata 

tel: (+36-1) 472-8851 

e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  
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