A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) alábbi kérdéseivel kapcsolatban, így
Egy cikkem elkészítésében szeretném a segítségét kérni az alábbi kérdések
megválaszolásán keresztül:
1. Mikorra várható a nyomozás lezárása a Vj/19/2016. számon nyilvántartott
ügyben?
2. Van-e valamilyen jogszabály vagy felettes szerv által kijelölt határidő a
nyomozás lezárására?
3. Kihallgattak-e már dolgozókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy az ÁEEK állományából?
4. Az önök adatai szerint - amennyiben a kartellgyanú beigazolódik mekkora kár érhette az államot és az Európai Uniót a KEOP-5.6.0/E/15
program pályázatain?
5. Merült-e fel gyanú arra vonatkozóan, hogy Maróth Gáspár és Harmat
Sándor mellett mások is részt vehettek a kartell szervezésében és
koordinálásában, vagy hogy őket is megbízta valaki?
6. Nyomoznak-e a KEOP-5.6.0/E/15 programmal egy időben futó TIOP-os
pályázatokkal kapcsolatban is kartellgyanú miatt?
7. Ha nem, miért nem?
az alábbi tájékoztatást adja.
A kérdéses ügy jelenleg folyamatban a van a GVH előtt, így arról az eljárás
lefolytatásának eredményessége érdekében konkrét információt nem tudunk megosztani a
nyilvánossággal. Az ügyindításról szóló közleményünket itt olvashatja.
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 a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a
versenytörvény eljárásjogi rendelkezései szerint a határidőkbe nem számít bele számos az
eljárási cselekmény ideje, így különösen az ügyfelek, egyéb személyek
adatszolgáltatásra felhívásától a válasz beérkezéséig eltelt idő.
Általánosságban elmondható, hogy az ügy összetettségét, így az eljárás hosszát az alábbi
tényezők befolyásolják:
•

az eljárás alá vont vállalkozások nagy száma,

•

a jogsértések bonyolultsága; több tényállás szerinti vizsgált magatartás,
több magatartás típus vizsgálata,

•

a tényállás feltárása; a megállapodások titkosak, számos egyéb fél
(harmadik fél), tanú kerül megkeresésre, meghallgatásra,

•

az adatszolgáltatások kiterjedtsége, illetve megválaszolása,

•

az eljárás alá vont vállalkozások a GVH-val való nem együttműködő
magatartása,

•

az üzleti titok, ügyvédi titok kezelésével összefüggő eljárási kérdések
tisztázása, megoldása, az üzleti titok tárgyában született esetleges
döntések bírósági felülvizsgálata.

Az ügy jelenleg még 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.
A fentiekre is figyelemmel jelenleg a döntés meghozatalára rendelkezésre álló elintézési
határidő: 2018. május 5. azzal, hogy még egy alkalommal lehetőség van a határidő
meghosszabbítására.

Budapest, 2018. január 4.
Gazdasági Versenyhivatal
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