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Tájékoztató a Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködési 

lehetőségekről és azok előnyeiről  

Tájékoztató a Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködési lehetőségekről 

és azok előnyeiről 

 
Jelen tájékoztató célja, hogy a GVH-val való lehetséges együttműködés formáit bemutassa, 

attól függően, hogy arra a GVH versenyfelügyeleti eljárásának megindítása előtt vagy azt 

követően kerül sor. A tájékoztató tartalmazza, hogy az egyes együttműködési formák milyen 

előnyökkel járnak a vállalkozások számára, az együttműködés keretében milyen 

információkat szükséges a GVH rendelkezésére bocsátani és az együttműködési formákról 

hol érhető el bővebb információ a GVH honlapján, segítve ezzel a vállalkozások számára 

rendelkezésre álló együttműködési lehetőségek közötti eligazodást.  

Versenyfelügyeleti eljárás megindulása előtt 

Ha még nem indult eljárás, vállalkozásának az alábbi lehetőségei vannak a Gazdasági 

Versenyhivatallal (GVH-val) való együttműködésre:  

 egyrészt engedékenységi kérelmet nyújthat be kartell és más, nem versenytársak 

között létrejött közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy eladási árak rögzítésére 

irányuló  jogsértés esetén,  

 másrészt prenotifikációs eljárásban tájékoztatást kérhet az elhatározott fúzió 

bejelentésével kapcsolatban. 

Mit nyerhet az egyes együttműködésekkel? 

Bírság mellőzésére irányuló sikeres 

engedékenységi kérelem 

Prenotifikációs eljárás 

 

Nem kerül sor bírság kiszabására, ha a 

vállalkozás elsőként nyújtja be az erre 

irányuló kérelmét és a GVH a kérelmet 

elfogadja. 

 

 

Gyorsabb, kisebb adminisztrációs terhekkel 

járó bejelentési folyamatot alapozhat meg, 

segíti a megindítandó versenyfelügyeleti 

eljárás gyors és hatékony lefolytatását 

 

 

Bírságenyhítést érhet el, ha a 

mellőzésre irányuló kérelemnek nem 

 

Tisztázhatja, hogy valóban szükséges-e a 

tranzakció bejelentése a GVH-hoz 

http://www.megfeleles.hu/data/cms1032846/Vj_elott_engedekenyseg_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032846/Vj_elott_engedekenyseg_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032841/Vj_elott_prenotifikacio_2017.pdf


2 

 

ad helyt az eljáró versenytanács   

 

Elkerülhetővé teszi a versenyfelügyeleti 

eljárás megindítását amiatt, hogy a 

bejelentés nem felel meg a törvényi 

feltételeknek, valamint felgyorsíthatja a 

versenyfelügyeleti eljárást az adatkérések 

számának, terjedelmének csökkentésével 

I. Engedékenységi program: bírság mellőzésére irányuló kérelem 

I.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 annak a vállalkozásnak a 

tekintetében, amely feltárja a GVH-nak a Tpvt. 78/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

jogsértést és az abban való részvételt. Teljes bírságelengedésben csak az a vállalkozás 

részesülhet, amely teljes körűen együttműködik a GVH-val a versenyfelügyeleti eljárás során 

is. 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. 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a GVH által kartell ügyekben kiszabható bírságok összegét: 

 VJ szám Bírság 

1. VJ/74/2011 9.488.200.000 

2. VJ/174/2007 7.178.000.000 

3. VJ/27/2003 7.043.000.000 

4. VJ/51/2005 6.814.000.000 

5 VJ/8/2012 4.015.000.000 

6. VJ/130/2006 2.906.000.000 

7. VJ/29/2011 2.790.200.000 

8. VJ/28/2013 2.443.207.400 

9. VJ/69/2008 2.294.300.000 

10. VJ/23/2011 2.164.869.000 

 

Ha teljes bírságelengedésben szeretne részesülni az eljárás megindítása előtt, akkor a lenti 

feltételeknek kell megfelelnie. 

I.2. Ki nyújthatja be? 

A jogsértő megállapodásban részt vevő vállalkozás képviseletére jogosított személy. 

http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2013-as_sajtokozlemenyek/8456_hu_95_milliardos_birsag_a_vegtorleszteses_banki_kartell_ugyben.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2010-es_sajtokozlemenyek/6544_hu_elrettento_merteku_birsag_kartellezesert.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2004-es_sajtokozlemenyek/2210_hu_a_versenytanacs_elmarasztalta_az_autopalya-epito_cegeket.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2006-os_sajtokozlemenyek/4276_hu_68_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_a_gazdasagi_versenyhivatal.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016_os_sajtokozlemenyek/informacios_kartell_miatt_tobb_mint_4_milliart_for.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2009-es_sajtokozlemenyek/5658_hu_ujabb_utepitokartellt_szamolt_fel_a_gvh.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014-es_sajtokozlemenyek/2_7_milliardos_birsag_tobb_budapesti_transzportbet.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-os_sajtokozlemenyek/gyogyszerkartellt_buntetett_a_gvh.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2010-es_sajtokozlemenyek/6781_hu_egy_malomban_oroltek_-_dontott_a_gvh_a_malomkartell-ugyben.html
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2014-es_sajtokozlemenyek/felosztottak_a_megyei_napilapok_piacait_a_regiona.html


3 

 

I.3. Mikor nyújthatja be? 

Ha teljes bírságelengedésben szeretne részesülni, akkor még a versenyfelügyeleti eljárás 

megindulása előtt elsőként kell benyújtani az erre irányuló kérelmet. 

 I.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani? 

Olyan bizonyítékot, amely alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban helyszíni 

kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt kapjon a GVH, feltéve, hogy a GVH a 

kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a helyszíni 

kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához. A vállalkozásnak a kérelem 

benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló összes bizonyítékot át kell adni a 

versenyhatóságnak. 

Az engedékenységi kérelemnek tartalmaznia kell a vállalkozás jogsértést elismerő, a jogsértés 

részleteire kiterjedő nyilatkozatát (a jogsértés időtartama, a magatartás körülírása, a 

jogsértésben résztvevő vállalkozások megnevezése, a jogsértéssel érintett földrajzi és termék 

piac). Ezek lehetnek például a jogsértéssel kapcsolatos e-mailek, feljegyzések, találkozókról 

memo-k, (éttermi) számlák, határidő napló, versenytársakkal történő kapcsolatfelvételt 

bizonyító bármilyen adat.  

 

I.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 jogsértő magatartásban részt 

vevő vállalkozásokat sújtó egyes szankciók alól. 

A büntető törvénykönyvünk szerint, a jogsértést elkövető vállalkozás vezető tisztségviselője, 

tagja, felügyelő bizottságának tagja, alkalmazottja vagy ezek megbízottja, aki közbeszerzési 

vagy koncessziós eljárásban versenyt korlátozó megállapodást köt, vagy más összehangolt 

magatartást tanúsít, az egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.  

Megszűnik a fenti személyi kör büntethetősége a rajtaütés előtti mentességi kérelem GVH-

hoz történő benyújtásával. 

Közbeszerzési szankciók: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bek. 

n) és. o) pontjában meghatározott a következmények – azaz a közbeszerzési eljárásból nem 

zárhatók ki automatikusan – nem alkalmazhatók olyan vállalkozásokkal szemben, akik esetén 

a GVH a bírság kiszabását mellőzte.  

A kartell magatartással okozott károk megtérítésére vonatkozó kedvezmény: a bírság 

kiszabása alól mentesített vállalkozás a polgári jogi igény érvényesítésére irányuló perben a 
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többi kártérítésre kötelezett félnél kedvezőbb helyzetbe kerül.
1
 Az engedékenység alapján 

mentesülő vállalkozás egyrészt kizárólag a saját közvetlen és közvetett vevőinek vagy 

beszállítóinak okozott kár megtérítéséért felel egyetemlegesen, a többi károsulttal szemben 

pedig csak akkor, ha az ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól a kártérítés nem 

vagy nem teljes mértékben hajtható be. Másrészt, ha valamely egyetemlegesen kötelezett 

jogsértő vállalkozás a kötelezettségét meghaladó szolgáltatást teljesített a károsult részére, 

annak megtérítését az engedékenység alapján mentesülő vállalkozástól csak az 

engedékenység alapján mentesülő vállalkozás közvetlen vagy közvetett vevőinek, illetve 

beszállítóinak okozott kár mértékéig követelheti. 

 

I.6. Kinek kell benyújtani?  

A bírság mellőzése iránti kérelmet (ideértve a nem végleges kérelmeket is) 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 

 

I.7. További információ:  

A 2/2016. számú engedékenységi közleményben olvasható. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Ld. a Tpvt. 88/I. §-t. 

mailto:kartell@gvh.hu
https://www.gvh.hu/kartellchat
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II. Prenotifikációs eljárás 

 

II.1. Milyen előnyei lehetnek a prenotifációs eljárásnak?  

Az összefonódás bejelentését megelőzően folytatott teljes körű egyeztetés lehetőséget nyújt 

arra, hogy aggálymentes összefonódás esetén jelentősen lerövidíthesse a hatósági 

bizonyítvány kiadásának időtartamát.
2
 Abban az esetben, amikor az összefonódás vizsgálatára 

a Tpvt. 70. § (1b) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárás indul, az előzetes egyeztetés 

csökkentheti a későbbi adatkérések szükségességét, elősegítheti az eljárások hatékonyságának 

növelését, gyorsítását, a kérelmezők adminisztratív terheinek csökkentését, és ilyen 

értelemben az ügyfélbarát és rugalmas jogalkalmazást segíti. Az előzetes egyeztetés során 

olyan kérdések is tisztázásra kerülhetnek, amelyek tekintetében a válasz az alkalmazandó 

jogszabályok, európai uniós jogi aktusok, az űrlap, útmutató tekintetében nem egyértelmű. A 

potenciális kérelmező számára hasznos lehet az előzetes egyeztetés amiatt is, hogy a 

bejelentés megtétele előtt kiderülhet, hogy a tervezett összefonódás valójában nem éri el a 

Tpvt. szerinti összefonódás-bejelentési küszöbértékeket. 

II.2. Ki kezdeményezheti? 

A jövőben a tervezett összefonódás esetén a Tpvt. 24. § és a 28. § (1) bek.
3
 szerinti bejelentés 

benyújtására kötelezett vállalkozások képviseletére jogosított személy. 

II.3. Mikor kezdeményezheti? 

Az előzetes egyeztetésnek az összefonódás bejelentését -megelőzően lehet helye. A Tpvt. 

alapján nincs az összefonódást létrehozó akarategyezség időpontjához kötött határidő az 

összefonódás bejelentésére, ugyanakkor a Tpvt. 29. § (1) bekezdése értelmében a 

vállalkozásoknak a 24. § szerinti összefonódása a GVH tudomásulvételének  hiányában nem 

hajtható végre. Ahhoz, hogy a kezdeményező által megfelelően előkészített előzetes 

egyeztetés be tudja tölteni a funkcióját, szükséges, hogy azt a lehető leghamarabb, de legalább 

két héttel a bejelentés benyújtása előtt kezdeményezzék. Az előzetes egyeztetéstől akkor 

várható, hogy be tudja tölteni a funkcióját, az egyeztetések szükség esetén több körben 

megvalósulhassanak, ha a felek az előzetes egyeztetést a lehető leghamarabb, de legalább két 

héttel a bejelentés tervezett benyújtása előtt kezdeményezik. Az előzetes egyeztetési folyamat 

                                                 
2
 ld. A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 4/2017. 

közleménye az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről 6. 

pontját 
3
 a Tpvt. 28. § (1) A 24. § szerinti összefonódást összeolvadás vagy beolvadás, valamint közös vállalkozás 

létrehozása esetén a közvetlen résztvevő, minden más esetben a vállalkozásrészt, illetve a közvetlen irányítást 

megszerző vagy az azt irányító vállalkozás köteles bejelenteni. 
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időigényénél szükséges arra is figyelemmel lenni, hogy a bejelentés tartalmának az előzetes 

egyeztetésen elhangzottak szerinti módosításának ellenőrzésére a GVH-nak megfelelő idő 

álljon rendelkezésére. 

II.4. Mivel kapcsolatban van lehetőség a előzetes egyeztetés kezdeményezésére? 

Előzetes egyeztetésre a már elhatározott tranzakcióval kapcsolatban van mód, potenciális 

összefonódás esetén nem lehet előzetes egyeztetést kezdeményezni. Előzetes egyeztetés a 

kérelem benyújtásához szükséges iratok, adatok körének tisztázása céljából 

kezdeményezhető. Különösen ilyen az adott tranzakció kapcsán az űrlapban található 

kérdések értelmezése, alkalmazhatósága vagy mellőzhetősége, illetve a lehetséges további 

kérdések valamint az azokra szolgáltatandó adatok köre. 

II.5. Kinél kell előzetes egyeztetést kezdeményezni? 

Az egyeztetést az összefonódó vállalkozások a GVH Fúziós Irodájának vezetőjénél (telefon: 

+36-1-472-8935, telefax: +36-1-472-8905, e-mail: fuzios@gvh.hu) kezdeményezhetik. 

II.6. További információ: 

A GVH 4/2014. sz. közleményében található. 

 

A versenyfelügyeleti eljárás megindulása után 

Amennyiben a versenyfelügyeleti eljárás már megindult, az alábbi lehetőségei vannak a 

GVH-val való együttműködésre:  

 a vállalkozás engedékenységi kérelmet nyújthat be (bírság mellőzése vagy csökkentése 

érdekében), amit érdemes a kérelem pozitív elbírálása érdekében az eljárás minél 

korábbi szakaszában benyújtani (praktikusan a rajtaütés után).  

 a vállalkozások élhetnek a kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásának 

lehetőségével, mely esetben nem kerül sor a jogsértés, illetve annak hiánya 

megállapítására, továbbá bírság kiszabásra sem.  

 az antitröszt eljárásokban eljárás alá vont vállalkozások egyezségi eljárásban vehetnek 

részt, mely a kiszabott bírságösszeg csökkentését eredményezheti.  

 az érdemi megfelelési erőfeszítés bizonyítását, illetve  

 a jogszabályi kötelezettségen túlmutató együttműködést, valamint  

 a tevőleges jóvátételt az eljáró versenytanács szintén enyhítő körülményként veheti 

figyelembe a bírság kiszabásánál. 

 

 

mailto:fuzios@gvh.hu
http://www.gvh.hu/data/cms1027501/Kozlemeny_prenotifikacio_4_2014_1_2015_sz_kozlemennyel_modositva_2015_06_01.pdf
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Mit nyerhet az egyes együttműködésekkel? 

 A jogsértés 

megállapításra 

kerül? 

Bírság 

kiszabására sor 

kerül? 

Bírságenyhítés 

lehetséges? 

Bírság mellőzésére 

irányuló 

engedékenységi 

kérelem 

IGEN 

NEM, ha első 

engedékenységi 

kérelmező 

IGEN, ha a mellőzésre 

irányuló kérelemnek 

nem ad helyt az eljáró 

verseny-tanács 

Bírság 

csökkentésére irányuló 

engedékenységi 

kérelem 

IGEN IGEN IGEN, akár 50 %-ig 

Kötelezettségvállalás 

NEM, piaci 

magatartását 

összehangolja a 

jogszabályokkal 

NEM NEM  

Egyezségi eljárás IGEN IGEN IGEN, 10-30 %-kal 

Érdemi megfelelési  

erőfeszítés 
IGEN IGEN IGEN 

Együttműködés IGEN IGEN 

IGEN, a jogsértéshez 

való viszonyulás 

körében adott 

pontszám csökkentése 

legfeljebb 40 ponttal  

Tevőleges 

jóvátétel 
IGEN IGEN 

IGEN,  

a jogsértéshez való 

viszonyulás körében 

adott pontszám 

csökkentése legfeljebb 

40 ponttal 

 

 

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 

http://www.megfeleles.hu/data/cms1032836/Vj_utan_engedekenyseg_mellozes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032836/Vj_utan_engedekenyseg_mellozes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032836/Vj_utan_engedekenyseg_mellozes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032836/Vj_utan_engedekenyseg_mellozes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032842/Vj_utan_engedekenyseg_csokkentes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032842/Vj_utan_engedekenyseg_csokkentes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032842/Vj_utan_engedekenyseg_csokkentes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032842/Vj_utan_engedekenyseg_csokkentes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032838/Vj_utan_kot.vallalas_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032833/Vj_utan_egyezsegi_eljaras_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032837/Vj_utan_erdemi_megfeleles_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032837/Vj_utan_erdemi_megfeleles_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032834/Vj_utan_egyuttmukodes_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032839/Vj_utan_tevoleges_jovatetel_2017.pdf
http://www.megfeleles.hu/data/cms1032839/Vj_utan_tevoleges_jovatetel_2017.pdf
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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 

elkövető vállalkozás vezető tisztségviselője, tagja, felügyelő bizottságának tagja, 

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. 
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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. 

 

IV. Engedékenységi eljárás: bírságcsökkentésre irányuló kérelem 

IV.1. Mik az együttműködés kedvezményei? 

Bírságcsökkentést akár 50 %-ig. A bírságcsökkentésben részesülő vállalkozást is terheli az 

eljárás során a GVH-val történő együttműködés kötelezettsége. Jelen esetben sem zárkózik el 

a GVH attól, hogy az engedékenységi programban részt vevő és együttműködő vállalkozások 

tekintetében a nyilvánosság tájékoztatásával összefüggésben felajánlott együttműködést 

elfogadja. 

IV.2. Ki nyújthatja be? 

A jogsértő megállapodásban részt vevő vállalkozás képviseletére jogosított személy. 

IV.3. Mikor nyújthatja be? 

A versenyfelügyeleti eljárás alatt. 

IV.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani? 

Kérelem alapján az eljáró versenytanács a kiszabandó bírság összegét csökkenti, ha a bírság 

mellőzésének nincs helye, és a vállalkozás a jogsértést elismerő nyilatkozaton kívül a 

jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékot szolgáltat a GVH-nak, amely jelentős többletértéket 

képvisel a bizonyíték szolgáltatásának időpontjában a GVH rendelkezésére álló 

bizonyítékokhoz képest. Ezek lehetnek például e-mailek, feljegyzések, memo-k, (éttermi) 

mailto:kartell@gvh.hu
https://www.gvh.hu/kartellchat
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számlák, határidő napló. A bírság csökkentésének mértéke a feltételeknek elsőként megfelelő 

vállalkozás esetén 30-50%-ig; másodikként megfelelő vállalkozás esetén 20-30%-ig; 

harmadikként vagy többedikként megfelelő további vállalkozás esetén 20%-ig terjedhet. 

Előfordulhat, hogy a vállalkozás olyan bizonyítékot szolgáltat, amely a kiszabandó bírság 

mértékét érdemben növeli. Ekkor a vállalkozással szemben kiszabandó bírság összegének 

meghatározásakor a bizonyítékban leírt tényt vagy körülményt figyelmen kívül kell hagyni. 

 

IV.5. Mik az együttműködés kedvezményei a fentieken kívül? 

Bírságcsökkentési kérelem esetén a büntetőeljárásban a büntetés korlátlan enyhítésére vagy 

különös méltánylást érdemlő esetben mellőzésére van mód, amennyiben a kérelem a bírság 

mellőzésére vagy csökkentésre alapot adó, melyről a büntetőügyben eljáró hatóság a GVH 

feltételes döntése alapján győződik meg. 

 

IV.5. 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 

 

IV.6. További információ:  

A 2/2016. számú engedékenységi közleményben olvasható. 

 

 

 

 

 

mailto:kartell@gvh.hu
https://www.gvh.hu/kartellchat
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V. Kötelezettségvállalás 

V.1. Mik az együttműködés kedvezményei?  

Amennyiben az eljáró versenytanács a kötelezettségvállalási nyilatkozatot határozatában 

elfogadja (a kötelezettségvállalás elfogadása csak lehetőség az eljáró versenytanács számára), 

úgy a jogsértést (vagy annak hiányát) nem állapítja meg és bírságot nem szab ki. Ezen felül a 

GVH – bár a nyilvánosság tájékoztatása során önállóan jár el – nem zárkózik el attól, hogy a 

kötelezettségvállalást elfogadó versenytanácsi határozat kapcsán a nyilvánosság 

tájékoztatásával összefüggésben felajánlott együttműködést elfogadja 

V.2. Mikor kell benyújtani?  

A hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás során, ha a közérdek hatékony védelme így is 

biztosítható. 

V.3. Ki nyújthatja be?  

Az eljárás alá vont vállalkozás képviseletére jogosított személy. Bármilyen típusú jogsértés 

miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban benyújthatnak ilyen nyilatkozatot, azonban 

kötelezettségvállalás elfogadásának semmiféleképpen nincs helye a versenyjogi szempontból 

legsúlyosabbnak, leginkább károsnak minősülő titkos kartellek esetében. Ezek azok a fajta 

magatartások, amelyek tekintetében engedékenységi kérelem benyújtására van lehetőség.  

V.4. Mit kell benyújtani?  

A kötelezettségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kötelezettség pontos leírását, és a 

későbbi ellenőrzést lehetővé tevő vállalást, amely ismerteti, hogy a vállalkozás hogyan hozza 

magatartását összhangba a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. Ki kell terjednie annak 

vállalására is, hogy mikor és milyen módon igazolja a kötelezettség teljesítését. Ha az eljárás 

alá vont a vizsgált magatartással a megtételt megelőzően még nem hagyott fel, akkor a 

kötelezettségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak vállalását, hogy felhagy a 

vizsgált magatartással, és oly módon módosítja, hogy összhangba kerüljön a jogszabályokkal. 

Ha a vizsgált magatartással már felhagyott, a magatartás ismételt tanúsításának elkerülését 

biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási szabályok betartására vállalható kötelezettség. 

V.5. Kinek kell benyújtani?  

Az ügyfél az írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot az ügy vizsgálójának vagy az eljáró 

versenytanácsnak nyújthatja be. 

V.6. További információ: 

A fogyasztóvédelmi tárgyú eljárásokban tett kötelezettségvállalásokról bővebben ebben a 

közleményben olvashat. 

 

http://www.gvh.hu/data/cms998566/jogi_h%C3%A1tt%C3%A9r_magyarpiac_k%C3%B6zlem%C3%A9nyek_3_2012_k%C3%B6tv%C3%A1ll_2012_09_28.pdf
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VI. Egyezségi eljárás 

VI.1. Mik az együttműködés kedvezményei? 

Az eljáró versenytanács határozatában 10-30 %-kal csökkenti az ügyféllel szemben a Tpvt. 

rendelkezései alapján kiszabandó bírság mértékét a jogsértés megállapítása mellett, ha közös 

megegyezés alapján egyezségi nyilatkozatot nyújt be és azt az eljáró versenytanács 

jóváhagyja. A bírság csökkentésére az engedékenységi politika alkalmazása mellett is van 

lehetőség. Amennyiben az ügyfél is meggyőződik arról, hogy a határozat jogorvoslattal 

történő megtámadásának nyerési esélye csekély, úgy a várható pervesztesség miatt a későbbi 

peres eljárással kapcsolatos addicionális költségeit és egyéb terheit megtakaríthatja. 

 

VI.2. Mikor kell benyújtani? 

Hivatalból indult antitröszt versenyfelügyeleti eljárás alatt az eljáró versenytanács felhívására. 

 

VI.3. Ki nyújthatja be? 

Az eljáró versenytanács hívhatja fel az ügyfeleket, hogy megszabott – legfeljebb 15 napos – 

határidőn belül írásban jelezzék, hogy kívánnak-e egyezségi kísérletben részt venni, illetve a 

vállalkozás jelezheti az egyezségi kísérletben történő részvételre irányuló szándékát, amely 

azonban a versenytanácsot nem köti. 

 

VI.4. Mik a feltételei? 

A Tpvt. 11. §-a vagy 21. §-a, illetve az EUMSZ 101. vagy 102. cikke, a Kertv. 7. §-a alapján 

indult eljárásban alkalmazható, ha az eljáró versenytanács a vizsgálatot lezáró jelentés alapján 

a feltárt tényállásra és az azt alátámasztó bizonyítékokra figyelemmel az eljárás gyors és 

eredményes befejezése szempontjából azt célszerűnek tartja, és az ügyfél az egyezségi 

kísérletben való részvételi szándékot tartalmazó írásbeli nyilatkozatot (beleértve a titoktartásit 

is) benyújtja.  

 

VI.5. Mit kell benyújtani? 

Az egyezségi nyilatkozatnak az eljáró versenytanács és az érintett ügyfél között létrejött, az 

egyezségi kísérlet során kialakult közös álláspontban megfelelően tartalmaznia kell az 

ügyfélnek a jogsértő magatartásban való részvételét elismerő egyértelmű nyilatkozatát, a 

magatartásnak és jogi megítélésének, a magatartás céljának, megvalósítása módjának, 

időtartamának, valamint az ügyfél abban való részvétele módjának és mértékének tényszerű 

és tömör leírását. Ezen felül tartalmaznia kell az ügyfél által elfogadhatónak ítélt legmagasabb 
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bírságösszeget, az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az eljáró versenytanács az előírtakról 

megfelelően tájékoztatta és lehetőséget adott azzal kapcsolatos álláspontjának megfelelő 

kifejtésére; az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy ha az előzetes álláspont és a határozat tartalma 

az elismerő nyilatkozatban foglaltakkal megegyezik, további eljárási lépéseket, így különösen 

további iratbetekintést és tárgyalás tartását nem kezdeményezi, továbbá azt, hogy az ügyfél 

nyilatkozatát arról, hogy előzetesen lemond a határozattal szembeni jogorvoslat jogáról. 

 

VI.6. További információ:  

A Tpvt. 73/A §, az egyezségi kísérletre vonatkozó közleményben, illetve az 1/2012. sz. 

antitröszt bírságközlemény 42. pontjában olvasható. 

 

VII. Érdemi megfelelési erőfeszítések 

VII.1. Mik az együttműködés kedvezményei? 

Fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben amennyiben az eljárás alá vont hitelt érdemlően igazolja a 

közzétett kereskedelmi kommunikáció vonatkozásában a GVH joggyakorlatának megfelelése 

érdekében tett érdemi erőfeszítést a határozat meghozatalakor az eljáró versenytanács, ezen 

erőfeszítést a jogsértés megállapítása mellett a bírságkiszabás során enyhítő körülményként 

veheti figyelembe.  

VII.2. Ki nyújthatja be? 

Versenyfelügyeleti eljárásban eljárás alá vont vállalkozás képviseletére jogosított személy. 

VII.3. Mikor nyújthatja be? 

Az érdemi erőfeszítést igazoló dokumentumok a később jogsértőnek ítélt kereskedelmi 

gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt –  tehát a versenyfelügyeleti eljárás 

megindulása előtt – a vállalkozás rendelkezésére kell hogy álljanak. Ugyanakkor azok 

benyújtására a megindult versenyfelügyeleti eljárás bármely szakasza során van mód. 

VII.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani? 

A megfelelés érdekében tett érdemi erőfeszítést az eljárás alá vontnak –megfelelő 

dokumentáció benyújtásával – bizonyítania kell. Az erőfeszítés akkor tekinthető érdeminek, 

ha a vállalkozás a megfelelés szándékával, a kereskedelmi kommunikáció közzététele előtt 

megkeresett tőle független, szakmai szervezetet vagy személyt (ügyvédet, ügyvédi irodát), aki 

az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes 

véleményt adott számára. 

A megfelelési szándékhoz annak bizonyítása szükséges, hogy a később jogsértőnek ítélt 

kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt történt a külső független 

http://www.gvh.hu/data/cms1031896/Kozlemeny_tervezet_nyilv_konzultacio_egyezsegi_kiserlet_2015_08_05.pdf?query=egyezs%C3%A9gi
http://www.gvh.hu/data/cms1029496/antitroszt_birsag_kozlemeny_egyseges_szoveg_2014_10_06.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1029496/antitroszt_birsag_kozlemeny_egyseges_szoveg_2014_10_06.pdf
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szervezet, illetve személy megkeresése, és az eljárás alá vont azt figyelembe vette, tehát 

kereskedelmi gyakorlatát annak megfelelően alakította ki. 

VII.5. Kinek kell benyújtani? 

A versenyfelügyeleti eljárás során a vizsgálóknak vagy az eljáró versenytanácsnak kell 

benyújtani az érdemi megfelelési erőfeszítést igazoló dokumentumokat. 

VIII.6. További részletek: 

A GVH elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének a 2/2015. számú közleményének 54-

59. pontjai. 

 

VIII. Az eljárás során a törvényi kötelezettségen túlmutató együttműködés 

VIII.1. Mik az együttműködés kedvezményei?  

Az együttműködő magatartást az eljáró versenytanács a bírság kiszabása során enyhítő 

körülményként értékelheti a Tpvt. 78 § (3) bekezdése alapján. Antitröszt tárgyú ügyekben a 

bírság alapösszegének kiszámítása során az eljáró versenytanács figyelembe veszi a 

vállalkozás viszonyulását a jogsértéshez. Ennek megítélése során az eljáró versenytanács az 

együttműködés esetében a jogsérelem súlya alapján adandó pontszámot legfeljebb 40 ponttal 

csökkentheti (lásd: a GVH 1/2012. sz. közleményének 26. pontja és az 1. ábrát.). 

 

VIII.2. Ki élhet vele? 

A versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás képviseletére jogosított 

személynek.  

 

VIII.3. Mikor kell együttműködni? 

A versenyfelügyeleti eljárás alatt. 

VIII.4. Mik a feltételei? 

Az eljárást segítő együttműködő magatartás akkor lehet hatással a bírságösszegére, ha a 

vállalkozás eljárást ezen magatartása túlmutat a jogszabályokból fakadó általános és alapvető 

együttműködési kötelezettségén, amelynek hiánya ellenben szankcionálható. Enyhítő 

körülmény az olyan mértékű közreműködés, amely a jogsértés felderítésének 

eredményességét szolgálja (beleértve, de nem szükségszerűen a jogsértés elismerését) – ide 

nem értve az engedékenységi politika keretében tanúsított együttműködést. 

VIII.5. További részletek: 

Fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben: a GVH 2/2015. sz. közleményének 52. pontja. 

Antitröszt tárgyú ügyekben: a GVH 1/2012. sz. közleményének 30. pontja. 

http://www.gvh.hu/data/cms1032195/jogi_hatter_fogyasztos_birsagkozlemeny_2015_10_01.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1032195/jogi_hatter_fogyasztos_birsagkozlemeny_2015_10_01.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1032195/jogi_hatter_fogyasztos_birsagkozlemeny_2015_10_01.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1029496/antitroszt_birsag_kozlemeny_egyseges_szoveg_2014_10_06.pdf
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IX. Tevőleges jóvátétel 

 

IX.1. Mik az együttműködés kedvezményei? 

Az 1/2012. sz. antitröszt bírságközlemény szerint a tevőleges jóvátételt az eljáró 

versenytanács a bírság kiszabása során enyhítő körülményként értékelheti. A bírság 

alapösszegének kiszámítása során az eljáró versenytanács figyelembe veszi a vállalkozás 

viszonyulását a jogsértéshez. Ennek megítélése során az eljáró versenytanács a tevőleges 

jóvátétel esetében a jogsérelem súlya alapján adandó pontszámot legfeljebb 40 ponttal 

csökkentheti (lásd: a GVH 1/2012. sz. közleményének 26. pontját és az 1. ábrát). 

 

IX.2. Kinek kell együttműködni? 

A versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás képviseletére jogosított 

személynek. 

 

IX.3. Mikor kell együttműködni?  

A tevőleges jóvátételre sor kerülhet a jogsértő magatartás felfedezése előtt, illetve a 

versenyfelügyeleti eljárás megindulása után is.  

 

IX.4. Mik a feltételei? 

Az a magatartás tekinthető tevőleges jóvátételnek, amikor a jogsértő vállalkozás elismeri a 

jogsértését és a jogsértés negatív hatásait reparálja, vagy ezt vállalja (pl.: megtéríti az okozott 

kárt). Amennyiben a tevőleges jóvátételre a versenyfelügyeleti eljárás megindulása előtt kerül 

sor, megállapítható a jogsértés, azonban megítélése a bírságösszeg meghatározása 

szempontjából kedvezőbb annak önkéntes jellege miatt, mint ha az eljárás megindulása után 

él vele az eljárás alá vont. 

 

IX.5. További információk: A GVH 1/2012. sz. közleményének 29. pontja. 

 

 

 

 

 

http://www.gvh.hu/data/cms1029496/antitroszt_birsag_kozlemeny_egyseges_szoveg_2014_10_06.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1029496/antitroszt_birsag_kozlemeny_egyseges_szoveg_2014_10_06.pdf
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Az alábbi összefoglaló táblázat az együttműködési formák esetén szemlélteti a GVH 

részére benyújtandó nyilatkozatok/ bizonyítékok körét 

 Jogsértés beismerő 

nyilatkozat  

Benyújtandó bizonyítékok köre 

Bírság mellőzésére 

irányuló engedékenységi 

kérelem (eljárás 

megindulása előtt) 

IGEN 

Teljes körű; az engedékenységi 

kérelem benyújtásának pillanatában 

rendelkezésre álló összes 

bizonyítékot át kell adni. 

Bírság mellőzésére 

irányuló engedékenységi 

kérelem (eljárás 

megindulása után) 

IGEN 

Olyan bizonyítékot kell átadni, 

amellyel a jogsértés elkövetése 

bizonyítható. 

Bírság csökkentésére 

irányuló engedékenységi 

kérelem (eljárás 

megindulása után) 

IGEN 

Olyan bizonyítékot kell átadni, amely 

jelentős többletértéket képvisel a 

GVH rendelkezésére álló 

bizonyítékokhoz képest. 

Kötelezettségvállalás NEM 

A nyilatkozatnak többek között 

tartalmaznia kell az ellenőrizhető 

kötelezettségvállalás pontos leírását, 

és azt hogy a kötelezettség vállalás 

megvalósítása hogyan szolgálja a 

közérdeket. 

Egyezségi eljárás IGEN 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell 

többek között a jogsértés elismerését 

és részleteit, az ügyfél által 

elfogadhatónak tekintett legmagasabb 

bírságösszeget, a jogorvoslati jogáról 

való lemondást. 

Érdemi megfelelési 

erőfeszítés 
NEM 

Érdemi erőfeszítés megtételét 

bizonyító dokumentáció (például 

külső, független szakértő 

megkeresését, a vélemény 

figyelembevételét alátámasztó 

iratok). 

Együttműködés 

NEM kötelező, de a 

bírság mértékénél 

figyelembe vehető a 

beismerés  

Olyan bizonyítékot kell átadni, 

amelynek benyújtása túlmutat a 

jogszabályokból fakadó általános 

együttműködési kötelezettségen. 

Tevőleges jóvátétel IGEN 

A jogsértést elismerő nyilatkozat 

mellett annak igazolása, hogy a 

jogsértés negatív hatásait hogyan 

reparálta. 

 


