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VI. Egyezségi eljárás (Settlement)
VI.1. Mik az együttműködés kedvezményei?
Az eljáró versenytanács határozatában 10-30%-kal csökkentheti az ügyféllel szemben a Tpvt.
rendelkezései alapján kiszabandó bírság mértékét a jogsértés megállapítása mellett. 10%-os
bírságcsökkentéssel honorálható, ha közös megegyezés alapján az ügyfél egyezségi
nyilatkozatot nyújt be és azt az eljáró versenytanács jóváhagyja, további legfeljebb 10%-os
csökkentés adható az eljárás gyorsításának elismeréseként, illetve a jogsértés súlyától, a
vállalkozás méretétől függően további legfeljebb 10%-os bírságcsökkentést kaphatnak azok a
kis- és középvállalkozások, amelyekkel szemben nincs helye a bírságtól való eltekintés
helyett figyelmeztetés alkalmazásának. 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?
Antitröszt típusú ügyekben, a versenyfelügyeleti eljárás alatt az eljáró versenytanács
felhívására.
VI.3. Ki nyújthatja be?
Az eljáró versenytanács hívhatja fel az ügyfelet, hogy megszabott – legfeljebb 15 napos –
határidőn belül írásban jelezzék, hogy kívánnak-e egyezségi eljárásban részt venni, illetve a
vállalkozás jelezheti az egyezségi eljárásban 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, vagy a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény (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 eljárásban 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 eljárás során kialakult közös álláspontban megfelelően tartalmaznia kell az
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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
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. §-ban, a GVH 10/2017. egyezségi eljárásra vonatkozó közleményben, illetve a
GVH antitröszt ügyekre irányadó 11/2017. közleményének 63-66. pontjában olvasható.
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