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A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 

engedékenységi politikával foglalkozó részei 

(a 2014. július 1-jén hatályos törvényszöveg alapján) 

Engedékenység alkalmazása 

78/A. § (1) Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását mellőzi vagy a bírságot csökkenti annak a 

vállalkozásnak a tekintetében, amely az e törvényben meghatározott módon feltárja a Gazdasági 

Versenyhivatalnak a 11. §-ba, illetve az EUMSz. 101. cikkébe ütköző, közvetlenül vagy közvetve a 

vételi vagy az eladási árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási 

összejátszást is -, vagy a termelési, eladási kvóták meghatározására irányuló versenytársak közötti 

megállapodást vagy összehangolt magatartást (a továbbiakban a 78/A-78/C. § alkalmazásában: 

jogsértés) és az abban való részvételét. 

(2) A bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a tekintetében mellőzi, amely 

elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot, 

a) amely a Gazdasági Versenyhivatalnak alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban 

helyszíni kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt, feltéve, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 

a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a helyszíni kutatás 

bíróság általi engedélyezésének megalapozásához, 

b) amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a bizonyíték szolgáltatásának 

időpontjában a Gazdasági Versenyhivatal még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz, hogy 

a jogsértést bizonyítsa, és egyetlen vállalkozás sem felel meg az a) pontnak. 

(3) Kérelem alapján az eljáró versenytanács a kiszabandó bírság összegét csökkenti, ha a (2) bekezdés 

szerint a bírság mellőzésének nincs helye, és a vállalkozás a jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékot 

szolgáltat a Gazdasági Versenyhivatalnak, amely jelentős többletértéket képvisel a bizonyíték 

szolgáltatásának időpontjában a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló bizonyítékokhoz 

képest. 

(4) Az előzetes álláspontnak vagy a vizsgáló jelentésének a 73. § szerinti megküldését, illetve az 

iratbetekintés bármelyik ügyfélre nézve irányadó kezdő napját megelőző nap közül a korábban 

bekövetkező napot követően benyújtott kérelem alapján csak akkor van helye a kiszabandó bírság 

összege csökkentésének, ha abban a jogsértés elbírálását érdemben befolyásoló olyan tényre vagy 

körülményre nézve szolgáltat a vállalkozás egyértelmű bizonyítékot, amely korábban a Gazdasági 

Versenyhivatal előtt nem volt ismert. 
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(5) A bírság csökkentésének mértéke a (3) bekezdés szerinti feltételnek 

a) elsőként megfelelő vállalkozás esetén 30-50%-ig; 

b) másodikként megfelelő vállalkozás esetén 20-30%-ig; 

c) harmadikként vagy többedikként megfelelő további vállalkozás esetén 20%-ig 

terjedhet. 

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben a vállalkozás a jogsértés miatt kiszabandó bírság összegének 

megállapításakor figyelembe veendő, a Gazdasági Versenyhivatal előtt korábban nem ismert olyan 

tényre vagy körülményre vonatkozóan szolgáltat egyértelmű bizonyítékot, amely tény vagy 

körülmény a kiszabandó bírság mértékét érdemben növeli, a vállalkozással szemben kiszabandó 

bírság összegének meghatározásakor az ilyen tényt vagy körülményt figyelmen kívül kell hagyni. 

(7) A bírság mellőzésének, csökkentésének, illetve a (6) bekezdés alkalmazásának további feltétele, 

hogy a vállalkozás, amelyre a kérelem vonatkozik 

a) a kérelem benyújtását követően azonnal megszüntesse részvételét a jogsértésben, kivéve az ahhoz 

elengedhetetlenül szükséges mértékű és jellegű részvételt, amelyre a helyszíni kutatás 

eredményességének biztosítása érdekében a Gazdasági Versenyhivatal végzésben kötelezte, 

b) a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig jóhiszeműen, teljes mértékben és folyamatosan 

együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal, és 

c) a Gazdasági Versenyhivatal kifejezett hozzájárulása nélkül a bírság mellőzése, illetve csökkentése 

iránti kérelem benyújtásának tényét és az ezzel összefüggésben szolgáltatott bizonyítékok tartalmát - 

a más versenyhatósághoz benyújtott hasonló kérelmet ide nem értve - másnak semmilyen módon 

nem teszi hozzáférhetővé; a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg a hozzájárulást a 

kérdéses információk olyan hozzáférhetővé tételéhez, amely jogszabályi rendelkezés vagy hatósági 

kötelezés miatt elkerülhetetlenül szükséges. 

(8) Azzal a vállalkozással szemben, amely eljárt annak érdekében, hogy másik vállalkozást a 

jogsértésben való részvételre kényszerítsen, nem mellőzhető a bírság kiszabása. 

(9) Egymástól független vállalkozások közösen nem nyújthatnak be bírság mellőzése vagy 

csökkentése iránti kérelmet, és az ilyen kérelem benyújtása kapcsán egymást nem képviselhetik. A 

vállalkozás bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet az általa irányított vállalkozásokra 

kiterjedően külön meghatalmazás nélkül is benyújthat. 

78/B. § (1) A 78/A. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti, a bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell legalább 

a) a kérelmező vállalkozás nevét és székhelyét, 
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b) a kérelmező által a 78/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozóként megjelölt magatartás 

meghatározását, így annak jellegét, időtartamát, az érintett árut és földrajzi területet, az abban részt 

vevő vállalkozások megjelölését, 

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok megjelölését, 

amelyekben a jogsértésre vonatkozó bizonyítékok fellelése valószínűsíthető, 

d) azon más tagállami versenyhatóságok megjelölését, amelyekhez a kérelmező a bírság mellőzése, 

illetve csökkentése iránti kérelmet nyújtott be vagy szándékozik benyújtani. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtásakor a kérelmező rendelkezésére álló, a jogsértésre 

vonatkozó összes bizonyítékot. 

(3) A bírság 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzésének van helye - az egyéb feltételek 

fennállása esetén - akkor is, ha az ez iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező nem tudja a 

jogsértésre vonatkozóan rendelkezésére álló összes bizonyítékot átadni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak, de vállalja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által meghatározott határidőn belül 

kérelmét kiegészíti (a továbbiakban: nem végleges mellőzési kérelem), feltéve, hogy a bírság 

mellőzését megalapozó bizonyítékokat az előírt határidőben teljes körűen átadja. A nem végleges 

mellőzési kérelemnek az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a 

bizonyítékok későbbi szolgáltatásának indokolását, valamint a kérelmező kifejezett vállalását a 

kérelem bizonyítékokkal való kiegészítésére. 

(4) A bírság mellőzésének, illetve a kiszabandó bírság csökkentésének van helye akkor is, ha az olyan 

jogsértésre vonatkozóan, amelynek tekintetében a versenyhatóságok hálózatán belüli 

együttműködésről szóló európai bizottsági közlemény értelmében az Európai Bizottság különösen 

alkalmas lehet az eljárás lefolytatására, a kérelmező az Európai Bizottsághoz benyújtott bírság 

mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelemmel egyidejűleg azzal azonos tárgyú kérelmet nyújt be a 

Gazdasági Versenyhivatalhoz mint az európai bizottsági közlemény szerint az eljárás lefolytatására jó 

helyzetben lévő hatósághoz, amellyel együtt nem adja át a rendelkezésére álló összes bizonyítékot, 

de amennyiben a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indít, a Gazdasági 

Versenyhivatal felhívásában megjelölt határidőn belül kérelmét kiegészíti, és a rendelkezésére álló 

összes bizonyítékot átadja (a továbbiakban: nem végleges előzetes kérelem). A nem végleges 

előzetes kérelem angol, francia vagy német nyelven is benyújtható. 

(5) Ha a (3) vagy (4) bekezdés szerinti nem végleges kérelmet a kérelmező az előírt határidőben a 

szükséges bizonyítékok benyújtásával kiegészíti, kérelmének beérkezése és az ahhoz kapcsolódó 

bizonyítékok szolgáltatásának időpontjaként a nem végleges kérelem beérkezésének időpontját kell 

figyelembe venni. 
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(6) A bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelem tekintetében hiánypótlásnak nincs helye, a 

(3), illetve (4) bekezdés szerinti nem végleges kérelem kiegészítésére előírt határidő elmulasztása 

miatt igazolási kérelem nem terjeszthető elő. 

(7) A bírság 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzése iránti kérelem annak a 78/C. § (2) 

bekezdése szerinti elbírálásáig - elutasítás esetén az eljáró versenytanács elutasító végzésének 

közlésétől számított nyolc napon belül - visszavonható; egyebekben a bírság mellőzése vagy 

csökkentése iránti kérelem visszavonásának nincs helye. 

78/C. § (1) Az eljáró versenytanács a bírság mellőzése iránti kérelmeket a beérkezésük sorrendjében, 

a bírság csökkentése iránti kérelmeket a beérkezésük sorrendjére figyelemmel bírálja el. Az eljáró 

versenytanács döntését a vizsgáló készíti elő, amelynek keretében megvizsgálja és véleményezi a 

kérelmet, és az eljáró versenytanács elé tárja a jogsértéssel kapcsolatosan a Gazdasági 

Versenyhivatal rendelkezésére álló információkat. 

(2) Ha a bírság mellőzése iránti kérelem megfelel a 78/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, az 

eljáró versenytanács végzéssel megállapítja, hogy az a 78/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján 

alapot ad a bírság mellőzésére. E végzésétől az eljáró versenytanács a határozathozatal során csak 

akkor térhet el, ha a vállalkozás a 78/A. § (7) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felelt meg, 

illetve vele szemben a 78/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A bírság 

mellőzésére alapot nem adó kérelmet az eljáró versenytanács végzéssel elutasítja. 

(3) A bírság mellőzése iránti kérelem elutasítása esetén a kérelmet - kivéve, ha azt a kérelmező a 

78/B. § (7) bekezdése szerint visszavonta - bírság csökkentése iránti kérelemként kell elbírálni. 

(4) Ha a bírság csökkentése iránti kérelem megfelel a 78/A. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, 

az eljáró versenytanács végzéssel megállapítja, hogy az a 78/A. § (3) bekezdése alapján a kérelmező 

tekintetében alapot ad a kiszabandó bírság csökkentésére. E végzésétől az eljáró versenytanács a 

határozathozatal során csak akkor térhet el, ha a vállalkozás a 78/A. § (7) bekezdésében foglalt 

feltételeknek nem felelt meg. A bírság csökkentésére alapot nem adó kérelmet az eljáró 

versenytanács végzéssel elutasítja. 

(5) Az eljáró versenytanács a (2), illetve (4) bekezdés szerinti végzését 

a) a 78/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a bírság mellőzésére irányuló kérelem esetén a kérelem 

elbírálásához szükséges időt figyelembe véve haladéktalanul, 

b) a 78/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a bírság mellőzésére irányuló kérelem esetén legkésőbb az 

előzetes álláspont ügyfeleknek való megküldéséig, 
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c) a 78/A. § (3) bekezdése alapján a bírság csökkentésére irányuló kérelem esetén az előzetes 

álláspont ügyfeleknek való megküldéséig, azt követően benyújtott kérelem esetén a kérelem 

elbírálásához szükséges időt figyelembe véve haladéktalanul 

hozza meg, és gondoskodik annak az érintett ügyféllel való közléséről. 

78/D. § (1) A 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzés meghozataláig a 78/A. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti mellőzés iránti kérelem és az ahhoz csatolt vagy azzal összefüggésben a kérelmező által 

szolgáltatott bizonyítási eszközök kizárólag a kérelem elbírálásához, illetve a 65/A. § szerinti bírói 

engedély kérelmezéséhez használhatók fel, azokba csak az ügy vizsgálója, az eljáró versenytanács és a 

bíróság tekinthet be. A kérelem visszavonása esetén a benyújtott kérelmet és a kérelmező által 

szolgáltatott bizonyítási eszközöket az azokról készített másolatokkal együtt vissza kell szolgáltatni a 

kérelmező vállalkozásnak. 

(2) A bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelem és a kérelmező vállalkozásnak kifejezetten a 

kérelemmel összefüggésben önként tett nyilatkozata (a továbbiakban: engedékenységi nyilatkozat), 

továbbá - az 55. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig - a kérelem benyújtásának ténye és az 

ilyen kérelemmel összefüggésben szolgáltatott bizonyítékok e jellege korlátozottan megismerhető 

adat. Az engedékenységi nyilatkozatot csak az ügyfél ismerheti meg az 55. § (5) bekezdésében 

meghatározott időpontot követően, azzal, hogy az engedékenységi nyilatkozatba való betekintésre és 

az abban foglaltak felhasználására az 55/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokra vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az 55. § (3) bekezdése szerinti harmadik 

személy az engedékenységi nyilatkozatot nem ismerheti meg. 

(3) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a 

meghallgatás során a bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelem benyújtásának ténye vagy 

az ezzel összefüggésben szolgáltatott bizonyítékok e jellegének a (2) bekezdés szerinti védelme nem 

biztosítható. Ebben az esetben zárt meghallgatást kell tartani, és nincs helye az ügyfél értesítésének. 

Nélkülözhetetlen bizonyíték szolgáltatásáért járó díj 

79/A. § (1) Díjra jogosult az a természetes személy, aki nélkülözhetetlennek minősülő írásos 

bizonyítékot szolgáltatott a Gazdasági Versenyhivatal részére a 11. §-ba vagy az EUMSz. 101. cikkébe 

ütköző olyan versenytársak közötti megállapodással vagy összehangolt magatartással elkövetett 

jogsértés megállapításához, amely közvetlenül vagy közvetve vételi vagy eladási árak rögzítésére, a 

piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is -, vagy termelési, eladási kvóták 

meghatározására irányult. 

(4) Nem jogosult a díjra annak a vállalkozásnak a vezető tisztségviselője, tagja, felügyelő-

bizottságának tagja, alkalmazottja vagy megbízottja, amely korábban ugyanazon magatartás miatt a 

78/A. § szerinti, bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet nyújtott be. 
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* * * 

55. § […] 

(3) Az ügyfélen és az eljárás egyéb résztvevőjén kívüli harmadik személy - ideértve a tanút, illetve 

szemletárgy birtokosát is a tanúvallomásán, illetve a szemléről készült iraton kívüli iratok 

tekintetében - az iratokba az eljárás jogerős befejezését követően tekinthet be, ezt megelőzően 

akkor, ha igazolja, hogy az irat megismerése jogszabályban biztosított joga érvényesítéséhez, illetve 

jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

(4) A (3) bekezdés szerinti iratbetekintésre jogosult iratbetekintése megtagadható, ha az irat 

megismerhetővé tétele veszélyeztetné a Gazdasági Versenyhivatal törvényes működési rendjét, 

feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, a 11. §-ban vagy a 21. §-ban, 

illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében tilalmazott magatartásokkal szembeni fellépés mint 

közérdek hatékony érvényesülését, így különösen a 78/A. § szerinti engedékenység alkalmazását. 

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerint iratbetekintésre jogosult a hivatalból indult eljárás irataiba csak a 

vizsgálat befejezését követően, az eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, illetve - ha arra 

korábban sor kerül - a vizsgálatot lezáró jelentésnek a 73. § szerint az ügyfelek részére való 

megküldését követően tekinthet be azzal, hogy az (1) és (2) bekezdés szerint iratbetekintésre jogosult 

ezen időpontot megelőzően is betekinthet abba az iratba, amelynek megismerése az eljárás során 

hozott külön jogorvoslattal megtámadható végzéssel szembeni jogorvoslati joga gyakorlásához 

feltétlenül szükséges. 

[…]. 

* * * 

88/B. § […] 

(9) A perben a 73/A. § szerinti egyezségi nyilatkozatra és a 78/D. § (2) bekezdése szerinti 

engedékenységi nyilatkozatra az üzleti titokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

* * * 

88/D. § Az, akivel szemben a 78/A. § alapján a bírság kiszabása mellőzésre került, e törvény 11. §-ába, 

illetve az EUMSz. 101. cikkébe ütköző magatartásával okozott kár megtérítését megtagadhatja 

mindaddig, ameddig a követelés az ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól behajtható. E 

szabály a károkozók együttes perlését nem gátolja. A bírságmellőzésben részesült károkozó 

felelőssége érvényesítése iránt indított pert a Gazdasági Versenyhivatal jogsértést megállapító 

határozatának felülvizsgálata iránt indított közigazgatási per jogerős befejezéséig fel kell függeszteni. 

* * * 

95/A. § […] 
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(3) E törvénynek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XIV. törvénnyel megállapított 

b) 78/A. §-át és 78/B. §-át az e rendelkezések hatálybalépését követően előterjesztett kérelmek 

esetében, 

[…]. 

* * * 

95/C. § […] 

(3) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított eljárási rendelkezéseit - a (4) és (5) bekezdésben foglalt 

eltéréssel - az e rendelkezések hatálybalépését követően indult vagy megismételt versenyfelügyeleti 

eljárásban, bejelentéssel vagy panasszal kapcsolatos eljárásban, illetve ágazati vizsgálatban kell 

alkalmazni; e törvénynek a Módtv.-vel megállapított 78/A-79. §-át az e rendelkezések 

hatálybalépését követően előterjesztett bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmek 

tekintetében kell alkalmazni. 

(5) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított, a korlátozottan megismerhető adatok kezelésére, az 

iratokba való betekintésre és a döntés nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseit az e 

rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy az 

üzleti titokra hivatkozással az iratokba való betekintés korlátozása iránti kérelem alapján az e 

rendelkezések hatálybalépésekor már jogerős döntésben elrendelt korlátozás alá eső adatok 

tekintetében az 55/B. § (2) bekezdése szerinti döntésnek nincs helye, az e rendelkezések 

hatálybalépésekor még el nem bírált iratbetekintés korlátozása iránti kérelmekben üzleti titokként 

vagy magántitokként megjelölt adatokat az 55/A. § (2) bekezdése szerint megjelöltnek kell tekinteni. 

[…]. 

 


