Ha hibázott, megéri együttműködni a versenyhatósággal:
módosultak a GVH bírságközleményei
Budapest, 2021. május 14. – A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évben
kiemelt hangsúlyt fektetett arra, hogy a versenyfelügyeleti eljárások a közérdek
szolgálata mellett közvetlen hasznot hozzanak a fogyasztók számára. Ezt a célt is
szem előtt tartva módosította többek között a bírságkiszabásra és a
kötelezettségvállalásra vonatkozó közleményeit.
A jogsértéseket legjobb megelőzni és elkerülni, azonban ha mégis bekövetkezik, akkor a
vállalkozásoknak versenyfelügyeleti eljárásban kell tisztáznia magukat, melynek a vége akár
súlyos bírság is lehet.
A bírságkiszabásra és a kötelezettségvállalásra vonatkozó közlemények módosítása során
a nemzeti versenyhatóság legfőképpen azt a célt tűzte ki, hogy iránymutatást adjon a
vállalkozásoknak arról: milyen esetekben és milyen feltételekkel tudja elfogadni egy eljárás
során az együttműködést, például a tevőleges jóvátétel felajánlását.
A Versenyhivatal a felajánlott vállalások elfogadása során nagy figyelmet fordít arra,
hogy a fogyasztók közvetlenül és mielőbb részesüljenek a cégek jóvátételeiben. Ennek
érdekében valósulhatott meg a pandémia alatt a Tesco webáruházas országos házhozszállítási
szolgáltatása több mint 400 millió forintos befektetésből. A GVH-ban zajló korszakváltás
másik ékes példája a SPAR 1,7 milliárd forintos kötelezettségvállalása, mely a magyar helyi
termelők piacra jutását segítő 3 éves program.
A Tesco és a Spar ügyhöz hasonló jóvátételi programok elősegítik a versenyhatósági
eljárások mielőbbi lezárását a hosszas bírósági jogviták helyett, egyúttal hozzájárulnak a
nemzeti gazdaság növekedéséhez új munkahelyek teremtésével és fejlesztések útján.
Fontos kiemelni, hogy a különböző együttműködések vállalásával a jogsértésen tetten ért
cégek is jobban járhatnak, hiszen csökkenthetik a magatartásukkal összefüggő
bírságfenyegetettséget, vagy akár teljes bírság elengedésben részesülhetnek. A GVH-val ilyen
módon együttműködő érintettek ezzel kifejezhetik elköteleződésüket a fair verseny mellett a
jövőre nézve.
A Gazdasági Versenyhivatal közleményei világossá teszik, hogy a tevőleges jóvátétel
mely esetekben fogadható el. A nemzeti versenyhatóságnak ugyanis figyelemmel kell lennie
arra, hogy döntései kellő szigorral bírjanak, így a jövőben másokat is elrettentsenek a
jogsértéstől.
A Versenyhivatal a közbeszerzési kartellben részt vevő vállalkozásoknak is iránymutatást
ad. A közleményből a cégek megtudhatják, hogy milyen együttműködési formákat tudnak a
GVH eljárásában igénybe venni azért, hogy később a Közbeszerzési Hatóság előtt tisztázhassák
magukat, és így elkerülhessék a közbeszerzésekből való kizárást.
A GVH megújult közleményei elérhetők a hatóság honlapján:
https://gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozlemenyek/kozlemenyek .
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