Engedékenységi politika

Az engedékenységi politika a versenykorlátozó megállapodásban résztvevı, kartellezı
vállalkozások számára lehetıséget nyújt a büntetés részleges, vagy akár teljes
elengedésére. E politika keretében a GVH a titkos megállapodások azon résztvevıit, melyek
hajlandóak részvételüket megszüntetni, és a kartell létezésérıl és mőködésérıl a GVH
számára információval szolgálni, a bírság részleges vagy teljes elengedésével jutalmazza,
velük szemben engedékenységet gyakorol.
A GVH több kartell eljárásában is sor került már engedékenység alkalmazására, és az
érintett vállalkozások így több százmillió forintos bírság megfizetése alól mentesültek.
Az engedékenységi politika a kartell megállapodásokra jellemzı „cinkos” hallgatás
megtörésére szolgál. Arra épül, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan résztvevıi,
akik készek lennének részvételüket megszüntetni és a kartell létezésérıl, mőködésérıl
információkat szolgáltatni, ha nem tartanának a tevékenységük miatt rájuk váró szankcióktól.
Ezeknek a vállalkozásoknak kínál megoldást az engedékenységi politika, amelynek
keretében a hatósággal való együttmőködést a bírság mérséklésével vagy teljes
elengedésével honorálja a versenyhatóság.

Milyen elınyöket élvez az engedékenységi politikában résztvevı cég és ehhez mit kell
tennie?
Az – akár többmilliárdos - bírságösszeg teljes elengedésében akkor részesülhet a kartellben
résztvevı vállalkozás, ha
-

elsıként szolgáltat olyan érdemi információkat a GVH számára még ismeretlen
kartellrıl, amelyek alapján a hivatal vizsgálatot tud indítani, vagy

-

ha a kartellben résztvevı vállalkozás egy már megindított eljárásban elsıként hoz a
GVH tudomására a jogsértés megállapítása szempontjából döntı fontosságú
bizonyítékokat és információkat.

Az elsı bejelentı a versenyjogi felelısségre vonáson túl a büntetıjogi szankcióktól és a
jövıbeni közbeszerzési eljárásokból való kizárás fenyegetésétıl is mentesül. Így
mindösszesen az okozott kárért való polgári jogi helytállásra kötelezhetı.
Bírságcsökkentésben részesülhet, ha ugyan nem elsıként bocsát döntı fontosságú
bizonyítékokat a GVH rendelkezésére, de olyan információkkal szolgál, melyek
egyértelmően többletértékőek a már a GVH birtokában lévı bizonyítékokhoz képest. Ez a
gyakorlatban alapvetıen olyan írásos, bizonyító erejő dokumentumokat jelent, amelyek
segítségével a tényállás lényegesen jobban tárható fel. Amennyiben a benyújtott
bizonyítékok megfelelnek e feltételnek, a kartell leleplezését követıen a GVH-t elsıként
érdemi információkhoz juttató vállalkozás számára a bírságcsökkentés mértéke 30-50
százalék, a második vállalkozás esetén 20-30 százalék, a további vállalkozások esetén
pedig legfeljebb 20 százalék.
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A bírság teljes vagy részleges elengedésének feltétele, hogy
-

a vállalkozás a bizonyítékok átadása után azonnal megszünteti tevékenységét a
kartellben,

-

az eljárás során pedig folyamatosan és teljes körően együttmőködik a GVH-val,

-

a kartellben nem kényszerített másokat a jogsértésben való részvételre.

Hogyan lehet részt venni az engedékenységi politikában?
Engedékenységi kérelem benyújtásával a GVH-hoz. Az ilyen kérelem benyújtása után
számos eljárási garancia védi a színvalló vállalkozás érdekeit.
Az engedékenységi kérelmet kétféleképpen is be lehet nyújtani:
a. anonim módon (pl. közvetítı segítségével) úgy, hogy a vállalkozás leírja a kartell
megállapodás lényeges vonásait (pl. árrögzítés, piacfelosztás), és a birtokában lévı
bizonyítékokról jegyzéket nyújt be, amelybıl pontosan kiderülnek a bizonyítékok
tartalmi jellemzıi, de nem tárja fel a jogsértés résztvevıit és konkrétumait; vagy
b. a vállalkozás már a kérelemmel együtt benyújtja a birtokában lévı valamennyi írásos
információt és bizonyítékot.
A GVH mindkét esetben írásos igazolást ad ki a beadvány átvételérıl, megjelölve annak
pontos dátumát (év, hó, nap, óra, perc). Ez alapján bizonyítható, hogy egy kartell melyik
résztvevıje kérelmezte elıször az engedékenységi politikában való részvételét.
Az engedékenységi kérelem tartalma alapján párbeszéd indul meg a GVH és a kérelmezı
között, aminek eredményeként a GVH döntést hoz a bírságelengedés mértékérıl.
Minderrıl részletesebben olvashat a kapcsolódó jogi háttér anyagaiban.
Az engedékenységi kérelemmel kapcsolatos kérdéseivel fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal, Kartell Iroda
Cím:
1054
Budapest,
Alkotmány u. 5.
Postacím:
1245, Budapest 5.
Pf.: 1036
Telefon:
472 8871, 472 8872
Fax:
472 8905
Email:
kartell@gvh.hu

Kapcsolódó jogi háttér

Tájékoztató a kartellek feltárását segítı engedékenységi politika alkalmazásáról a GVH
elnöke és a GVH Versenytanácsának elnöke által kiadott 3/2003. számú közleményhez
kapcsolódó egyes kérdésekrıl
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének 3/2003. számú
közleménye egységes szerkezetben az azt módosító 1/2006. számú közleménnyel
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