A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) alábbi kérdéseivel kapcsolatban, így
Ezúton szeretnék érdeklődni az alábbi közlemény kapcsán:
1) Bejelentésre vagy a versenyhivatal magától indította meg az alábbi
vizsgálatot, melynek keretében a két szolgáltatónál kivonultak a
helyszínre?
2) Mi indokolta az előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot?
3) Mikor kezdődött meg az eljárás?
4) Jutottak bármilyen eredményre, vagy mikorra várható az eljárás
kiértékelése?
5) Milyen következménye lehet a GVH versenyfelügyeleti eljárásának? (Itt
végigvenném az opciókat, ami lehetséges egészen onnantól, hogy nem
állapítanak meg szabálysértést egészen odáig, hogy a legsúlyosabb
forgatókönyv.)
az alábbi tájékoztatást adja.
1) Bejelentésre vagy a versenyhivatal magától indította meg az alábbi vizsgálatot,
melynek keretében a két szolgáltatónál kivonultak a helyszínre?
A feltételezett jogsértés észlelésének módjáról az eljárás eredményes lefolytatása
érdekében nem tudunk nyilatkozni.
2) Mi indokolta az előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot?
Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni kutatás lehetőségét a versenytörvény
biztosítja a GVH számára. Így a GVH a versenytörvény és az Európai Unió
működéséről szóló szerződés versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó
rendelkezéseinek valószínűsített megsértése esetén indított versenyfelügyeleti
eljárásban a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszközök
felkutatása céljából bármely ingatlant, járművet, adathordozót átkutathat, oda
önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata
ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat.
A versenytörvény rendelkezései értelmében helyszíni kutatásra csak előzetes bírói
engedéllyel kerülhet sor.
3) Mikor kezdődött meg az eljárás?
A GVH a Vj/1/2018. számú versenyfelügyeleti eljárást 2018. január 24-én indította
el.

4) Jutottak bármilyen eredményre, vagy mikorra várható az eljárás kiértékelése?
A versenytörvény szerint egy kartelleljárás lefolytatására biztosított időtartam 6
hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, 6-6 hónappal
meghosszabbítható, ugyanakkor határidők számításánál figyelembe veendő, hogy az
eljárásjogi rendelkezések szerint a határidőkbe nem számít bele számos az eljárási
cselekmény ideje, így különösen az ügyfelek, egyéb személyek adatszolgáltatásra
felhívásától a válasz beérkezéséig eltelt idő.
Az ügy – csak 2018. január 24-én indult meg – jelenleg vizsgálati szakaszban van,
aminek a végén a vizsgálók a feltárt tényállás alapján indítványukkal együtt az ügyet
a versenytanács elé terjesztik, aki az ügyben a döntés meghozatalára a versenytörvény
alapján jogosult.
5) Milyen következménye lehet a GVH versenyfelügyeleti eljárásának? (Itt
végigvenném az opciókat, ami lehetséges egészen onnantól, hogy nem állapítanak
meg szabálysértést egészen odáig, hogy a legsúlyosabb forgatókönyv.)
Általánosságban elmondható, hogy kartelleljárások során – a versenytörvény
rendelkezései szerint – az alábbi döntések hozhatók.
A GVH Versenytanácsa:
•

megállapíthatja a jogsértés tényét, és bírságot szabhat ki,

•

megállapíthatja, hogy a magatartás nem jogsértő,

•

a jogsértést alátámasztó bizonyítékok hiányában – bizonyítatlanságra
tekintettel – megszüntetheti az eljárást.

A versenytörvény szerint a bírság összege legfeljebb a vállalkozás jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének
tíz százaléka lehet. A GVH antitröszt ügyekben alkalmazott közleménye itt olvasható.

Budapest, 2018. január 30.
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