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1. Bevezető gondolatok 

A vállalkozások napjainkban összefogásukkal gyakran korlátozzák a piaci versenyt, 

mellyel igyekeznek gazdasági, pénzügyi, vagy egyéb előnyhöz jutni másokkal szemben. A 

gazdasági verseny kényszerítő hatásainak elkerülése érdekében olyan megállapodásokat 

kötnek, melyek a kívülállók részére hátrányosak.
1
 Mind a hazai, mind az uniós jog igyekszik 

tilalmazni az olyan együttműködést, melyek során a vállalkozások a piac többi szereplőjét 

kizárják az abból származó előnyökből, s ennek érdekében a jogalkotó meghatározza azokat a 

szankciókat, melyekkel a jogalkalmazó a tilalmazott versenyt korlátozó megállapodásban 

résztvevőket sújthatja, de e körben rögzíti a jogkövetkezmények alóli mentesülés szabályait 

is.  

A versenyjogi szabályok megsértése esetén a jogsértő tehát különböző 

jogkövetkezményekkel számolhat. Egyfelől a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közigazgatási 

szankciót alkalmazhat, de arra is lehetőség van, hogy a büntetőbíróság döntsön adott esetben. 

Fontos azonban tisztázni, hogy a büntetőjog társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer 

egészének szankciós zárköve legyen, eszközrendszere csak a szükséges esetben vehető 

igénybe,
2
 így ezen jogterület tekintetében akkor, amikor a jogszabályok által védett érdekek 

megóvása egyéb módon nem biztosítható. 

A következőkben körbe kívánom járni, hogy milyen lehetőség áll a versenyt korlátozó 

megállapodásban részt vevő vállalkozások rendelkezésére a tekintetben, hogy akár a 

versenyjogi, akár a büntetőjogi jogkövetkezmények alól mentesülhessenek.  

 

 

2. A versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megjelenése a büntetőjogban 

 

A közbeszerzési eljárásban kötött versenyt korlátozó megállapodás és összehangolt 

magatartás tilalmát a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények 
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módosításáról szóló 2005. évi XCI. törvény 2005. szeptember 1-jei hatállyal vezette be egy új 

büntetőjogi tényállás formájában.
3
 Ennek oka a korábbi szankciórendszer hiányosságára 

vezethető vissza, hiszen a bírságot gyakran nem fizették be a vállalkozások, ráadásul egyes 

szektorokban a pénzbírság összege beárazható volt. Felismerte a jogalkotó, hogy bizonyos 

esetekben a versenyjogi jogsértések olyan mértékű hátrányt okozhatnak a közvagyonban, 

mely indokolttá teszi az ilyen típusú cselekmények büntetőjogi szankcionálását,
4
 azonban 

szükséges erősíteni az engedékenységi politika eredményességét és vigyázni arra, hogy az 

eltérő jogági szabályozások ne oltsák ki egymás hatását.  

A versenyt korlátozó megállapodás tényállását a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 

C. törvényünk (a továbbiakban: Btk.) a XLII. fejezeten belül, a 420.§-ban szabályozza. 

Amikor egy adott jogterületet vizsgálunk, figyelembe kell venni, hogy az adott jogszabály 

milyen kapcsolatban áll más jogterületekkel, hatással van-e azokra.
5
 Mögöttes jogszabályként 

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény (a továbbiakban: Tpvt.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.), és „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés” (a továbbiakban 

EUMSz.) 101. cikkének vizsgálata elengedhetetlenül szükséges. Tekintettel a tényállás 

keretdiszpozíció jellegére, ha „az annak keretét kitöltő jogszabályi rendelkezésekben a 

bűncselekmény elkövetése után olyan mérvű változás következik be, amely a kötelezettség 

megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával az addigi büntetőjogi védelmet megszünteti, e 

változás (…) az elbíráláskor hatályban lévő büntetőjogi szabályozás visszaható hatályú 

alkalmazását alapozza meg.”
6
  

Rendkívül körültekintően kell tehát a bűncselekmény tekintetében eljárni, hiszen a 

közbeszerzési jogszabályok is már 1995 óta a magyar gazdasági jog részét képezik. A 

közpénzfelhasználás átláthatóságának, nyilvánossága erősítésének, és ezen keresztül az állami 

pénzekkel való visszaélésnek, a korrupt magatartások visszaszorításának elősegítése 

érdekében 2015. november 1-től hatályba lépett az új Kbt.,
7
 mellyel napjainkban a jogalkotó 

biztosítja az Európai Unió közbeszerzési irányelveivel való összhangot is. Látható tehát, hogy 

a mögöttes jogszabályok tartalma folyamatosan változik, illetve új közbeszerzési törvény 

váltja fel a korábbi törvényt,
8
 mely a témakör átláthatóságát tovább nehezíti. 

 

3. Versenyjogi engedékenységi politika büntetőjogi megjelenése 

A versenyt korlátozó megállapodásokra Magyarországon alapvetően kettős jogszabályi 

tilalom vonatkozik, melyről a Tpvt. 11.§
9
 és a már említett EUMSz. 101.

10
 cikke rendelkezik. 

                                                             
3 Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásáról a GVH elnöke és a GVH 

Versenytanácsának elnöke által kiadott 3/2003. számú közleményhez kapcsolódó egyes kérdésekről 
4 SULYOK Márton Péter: A versenyt korlátozó megállapodások a magyar büntetőjogban, a Btk. 269/B alapján, 

De iurisprudentia et iure publico Jog- és Politikatudományi folyóirat 2012/4. 161. 
5 JUHÁSZ Ágnes: Közbeszerzés a versenyjog határán, Miskolci Jogi Szemle, 5. évf. 2010./2. , 135. 
6 1/1999. számú BJE határozat 
7 DIÓSZEGINÉ ZENTAY Éva: Közbeszerzés lebonyolítása a hatályos jogszabályok tükrében - Liquidation of 
public procurement due to operative regulations, in: International Journal of Engineering and Management 

Sciences Vol. 1.(2016), 1 
8 HEGEDŰS István – JUHÁSZ Zsuzsanna – KARSAI Krisztina – KATONA Tibor – MEZŐLAKI Erik –

SZOMORA Zsolt – TÖRŐ Sándor: Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez 
9 Tpvt. 11. § (1) Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a 

vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló 

szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), 

amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, 

illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre. 
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A két szöveg majdnem teljesen azonos, azonban a Tpvt. részletesebb megfogalmazásokat 

alkalmaz, melynek forrásait az uniós esetjog által az EUMSz. alkalmazása során adott 

magyarázatok képezik. Ennek eredménye, hogy az uniós és hazai joggyakorlat is azonos 

irányba indult el, s tekintettel arra, hogy az uniós jog bizonyos kérdésekkel már 

részletesebben foglalkozott,
11

 a magyar jog a későbbiekben, hasonló esetekben már 

támaszkodhat arra. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet alapján a tagállami bíróságok 

alkalmazhatják az EUMSz. 101. cikkét anélkül, hogy párhuzamosan alkalmaznák a nemzeti 

versenyjogot, azonban amikor egy tagállami bíróság a nemzeti versenyszabályokat olyan 

megállapodásokra alkalmazza, melyek hatással lehetnek az EU tagállamok közötti 

kereskedelemre, ezekre az EU versenyszabályait is alkalmazni kell.
12

 

A Tpvt. rögzíti ugyan a verseny tisztaságának bármilyen módon való megsértésének 

tilalmát, azonban nem ad eligazítást arra vonatkozóan, hogy az pontosan milyen magatartással 

valósulhat meg. „A versenyellenes magatartások minden esetben következményekkel járnak, 

az alkalmazandó jogkövetkezmények elsősorban versenyjogi jellegűek, azonban léteznek 

magánjogi és büntetőjogi szankciók és (…) természetesen közbeszerzési jogi vonatkozásai is 

vannak a versenykorlátozó megállapodásoknak.”  A kartelltilalom megszegése a versenyjog 

eszköztárával jelenleg megfelelő védelmet biztosít, így a büntetőjogi védelem kiterjesztése 

általánosságban a kartellekre nagyobb hátránnyal járna, mint amilyen eredmény várható 

lenne. Szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy „nagyobb társadalmi érdek fűződik a titkos 

kartellek feltárásához, mint az elkövetők megbüntetéséhez.”
13

  

Mind a versenyfelügyeleti eljárás, mind a büntetőeljárás során lehetőségük van a 

jogsértésben résztvevőknek, hogy mentesüljenek a jogkövetkezmények alól, amennyiben 

magatartásukat a megfelelő hatóságnak bejelentik. 

 

 

3.1. A versenyjogi engedékenységi politika 

 

A Tpvt.-ben rögzített engedékenységi politika hazánk versenyjogi gyakorlatában „A 

kartellek
14

 feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazása” című 3/2003. számú GVH 

elnöki közlemény vezetett be. Célja a kartellezésre való hajlandóság visszaszorítása valamint, 

hogy arra ösztönözze a vállalkozásokat, hogy egyrészről ne vegyenek részt kartellben, 

másrészről, amennyiben részt vesznek benne, azt a többi tagot megelőzően jelentsék be a 

hatóságnak. Ennek eredményeképpen várhatóan csökken a vállalkozások egymás iránti 

bizalma, mely eredményeként a kartellezés is visszaszorul.
15

 Alapja, hogy a titkos jogsértések 

felderítéséhez és megszüntetéséhez fűződő közérdek nagyobb, mint ami az abban résztvevő 

                                                                                                                                                                                              
10 EUMSz 101. cikk: A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti 

megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a 

tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny 

megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. 
11 BACHER Gusztáv – BOYTHA Györgyné – CSÉPAI Balázs – REMETEI FILEP Zsuzsanna – SZILÁGYI Pál 

– TÓTH András – ZAVODNYIK József: Versenyjog, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kar, Budapest, 2010, 110. 
12 BACHER Gusztáv et al.: Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvényhez, Gazdasági Versenyhivatal, HVG-Orac, Budapest, 2015, 646. 
13

 Btk. Miniszteri Indoklása 
14 Kartell: a versenytársak közötti olyan megállapodás vagy összehangolt magatartást, melynek célja a verseny 

korlátozása, megakadályozása vagy torzítása, így különösen a vételi vagy eladási árak, valamint  az egyéb üzleti 

feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározása, az előállítás vagy a forgalmazás korlátozása, a piac 

felosztása, ide értve a versenyeztetéssel kapcsolatos összejátszást, az import vagy exportkorlátozást is. 
15 SULYOK: i.m. 2012/4. 1. 



Miskolci Jogtudó  Páhi Barbara: 
2017/1. szám 53–59.  A versenyjogi engedékenységi politika … 

 
 

56 
 

vállalkozások bírságolásához fűződik.
16

 A Tpvt. tehát a benyújtott kérelmek esetén biztosítja 

annak lehetőségét, hogy jogszabályban meghatározott esetekben a GVH a bírság kiszabását 

mellőzze, mértékét csökkentse.
17

 

A versenyfelügyeleti eljárás tekintetében a GVH Elnöke és a GVH Versenytanácsa 

Elnökének a 2/2016. számú közleménye egységes szerkezetben az azt módosító 5/2017. 

számú közleménnyel meghatározza a Tpvt. 78/A.§ szerinti engedékenységre vonatkozó 

szabályok alkalmazását. A GVH-nak a közlemény megalkotásakor figyelemmel kellett lennie 

a Europen Competition Network (Európai Versenyhatóságok Hálózata) által kiadott 

Engedékenységi Modell Programra.
18

 

Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását azzal a vállalkozással szemben mellőzi vagy 

csökkenti, amely feltárja a GVH-nak a jogsértést.
19

 Ahhoz azonban, hogy a GVH az említett 

engedményeket biztosítsa további feltételek fennállására is szükség van. 

A GVH a bírság teljes összegét elengedi az elsőként kérelmet benyújtó, s olyan 

bizonyítékot szolgáltató vállalkozás tekintetében, amely egyrészről a GVH-nak alapot 

szolgáltat arra, hogy helyszíni kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt, másrészről, 

amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható.  Mindkét esetben további követelményként jelöli 

meg a közlemény, hogy a GVH nem rendelkezik a kérelem benyújtásának időpontjában 

elegendő információval, bizonyítékkal.
20

 Egyéb esetben is van esély azonban, hiszen a GVH 

csökkenti a várható bírságot azzal a vállalkozással szemben, amely a rendelkezésre álló 

bizonyítékokhoz képest „jelentős többletértéket képvisel”.
21

 Speciálisnak mondható ezzel 

szemben az az eset, amikor a bírság csökkentésére azért kerül sor, mert a vállalkozás olyan 

tényre vonatkozó bizonyítékot szolgáltat, amely a kiszabható bírság összegét jelentősen 

megnöveli.
22

 A jogszabály a kérelmet előterjesztő vállalkozással szemben további feltételeket 

állít, így a kérelem benyújtását követően azonnal meg kell szüntetni a jogsértésben való 

részvételt, a GVH-val mindvégig együtt kell működni, valamint a bizonyítékok tartalma 

másnak semmilyen módon nem tehető hozzáférhetővé.
23

  

Mindezek alapján tehát alapvetően nem kizáró ok, ha a jogsértő először – a GVH-n kívül 

– más szervhez fordul s tárja fel a bűncselekmény elkövetését, amennyiben az egyéb 

feltételek fennállnak. Lényeges azonban, hogy a GVH-nak nem áll módjában tájékoztatni a 

kérelmet előterjesztő felet arról a körülményről, hogy a bűncselekmény elkövetésének 

körülményeit más feltárta-e, így adott esetben, bár a bírság megfizetése alóli mentesülés 

feltételei fennállnak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vállalkozás nevében cselekvő 

személyek mentesülnek a büntetőjogi felelősségre vonás alól, hiszen előfordulhat, hogy az 

elkövetés körülményeit más személy, más hatóság előtt már felfedte.
24

 Ez azonban némileg 

érdektelenné teheti az érintett jogsértőket az engedékenységi politika által biztosított 

lehetőségek igénybevétele tekintetében, hiszen attól, hogy a GVH előtt feltárják az elkövetést, 

a büntetőjogi jogkövetkezmények alól nem mentesülnek. További nehézséget okoz a Tpvt. 

                                                             
16 BACHER et.al: i. m. 755. 
17 JUHÁSZ Ágnes: i. m. 147.  
18 http://ec.europa.eu/competition /ecn/documents.html megtekintés ideje: 2017.08.30. 
19 Tpvt. 78/A.§ (1) bekezdés  
20 Tpvt. 78/A.§ (2) bekezdés 
21 Tpvt. 78/A.§ (3) bekezdés 
22

 A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 2/2016. 

közleménye a Tpvt. 78/A§-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról (egységes 

szerkezetben az azt módosító 5/2017. közleménnyel 
23 Tpvt. 78/A.§ (7) bekezdés 
24 Tájékoztató a kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásáról a GVH elnöke és a GVH 

Versenytanácsának elnöke által kiadott 3/2003. számú közleményhez kapcsolódó egyes kérdésekről 
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azon rendelkezése, mely kizárja a bírság kiszabásának mellőzését olyan vállalkozással 

szemben, mely más vállalkozást a jogsértésben való részvételre kényszerített.
25

 

 

 
3.2. Büntethetőségi akadályok a büntetőjogban 

 

Mint már korábban említettem 2005-ben került be a büntetőjogi szabályok közé a 

„versenyt korlátozó megállapodás tilalma közbeszerzési és koncessziós eljárásban” deliktum. 

„A rendelkezés kriminálpolitikai indoka a kartelltilalomba ütköző és a közbeszerzési eljárások 

tisztaságát sértő cselekmény leleplezéséhez fűződő érdek prioritása.”
26

 A büntetőjogi 

rendelkezéseknek a hazai versenyjogi szabályok figyelembevétele mellett az uniós 

jogszabályokkal is összhangban kell lennie, mely vonatkozásában az EUMSz. 101. cikke 

tartalmazza a megállapodások tilalmát. 

A bűncselekmény elkövetésére – ahogyan az nevéből is adódik – kizárólag közbeszerzési 

és koncessziós eljárásban van lehetőség. A norma alapvetően három elkövetési magatartást
27

 

rögzít, mely tényállásszerű elkövetési magatartásokat a Tpvt. a megállapodás fogalma alá 

von: 

- egyrészről megállapodás megkötését, tehát azt, hogy „a versenytársak önálló 

gazdasági tevékenységüket ténylegesen, vagy valószínűsíthetően korlátozó közös 

tervet fogadnak el.” 
28

 

- másrészről egyéb összehangolt magatartást tanúsítását, mely alapján szigorúan kizárt a 

vállalkozások közötti bármilyen közvetlen, vagy közvetett kapcsolat, melynek célja 

vagy hatása valamely tényleges vagy potenciális versenytárs piaci befolyásolása
29

 

- s végül a versenyt korlátozó magatartásban való részvételt, mely esetben a vállalkozás 

magatartása a vállalkozásnak minősülő tagjai tevékenységének összehangolását 

eredményezi.
 30

 

Bár a tényállás elemzését ehelyütt mellőzöm, azt fontosnak tartom kiemelni, hogy maga a 

jogszabály a „versenyjog által tilalmazott magatartások közbeszerzési vagy koncessziós 

eljárásban való elkövetéséhez rendel büntetőjogi jogkövetkezményeket”,
31

 s a versenyjogi 

szabályokat a büntethetőségi akadályok szabályozása során is mindvégig szem előtt tartja. 

A Btk. a büntetőügyekben eljáró hatóságok, illetve a versenyhatóság felé tett jelzések 

alapján különbséget tesz a büntetés enyhítése és a büntethetőség kizárása tekintetében. „A 

Btk. szerinti következmények (büntetlenség, korlátlan enyhítés) a versenyjogi engedékenységi 

politika következményeinek büntetőjogi értékesítését testesítik meg.”
32

 A versenyt korlátozó 

magatartás közbeszerzési és koncessziós eljárásban deliktuma büntetlenséget biztosít annak a 

természetes személynek, aki a már felsorolt kérelmet a hatóság vizsgálata előtt benyújtja, a 

büntetés korlátlan enyhítésére vagy mellőzésére pedig a bírság csökkentésének lehetősége 

esetén van helye. 

                                                             
25 Tpvt. 78/A.§ (8) bekezdés 
26 GÖRGÉNYI – GULA – HORVÁTH – JACSÓ – LÉVAY – SÁNTHA – VÁRADI: i.m. 696. 
27 Btk. 420.§ 
28

  BACHER – BOYTHA – CSÉPAI – REMETEI FILEP – SZILÁGYI – TÓTH – ZAVODNYIK: i. m. 113. 
29 48/69. sz. Imperial Chemical Industries Ltd. kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [EBHT 1972., 619.] 64. 

pont 
30  BACHER – BOYTHA – CSÉPAI – REMETEI FILEP – SZILÁGYI – TÓTH – ZAVODNYIK: i. m. 116. 
31 JUHÁSZ Ágnes: i. m. 151.  
32 Btk. Miniszteri Indoklása 
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A törvény tehát rögzíti, hogy nem büntethető az elkövető, aki a cselekményt, mielőtt az a 

hatóság tudomására jutott volna, bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.
33

 A törvény a 

kedvezményben részesíthető személyek tételes meghatározásával rögzíti, hogy nem 

büntethető az olyan vállalkozás vezető tisztségviselője, tagja, felügyelőbizottsági tagja, 

alkalmazottja vagy ezek megbízottja, amely a versenyjogi szabályok szerint bírság 

mellőzésére alapot adó kérelmet nyújtott be, és feltárja az elkövetés körülményeit,
34

 a 

bejelentést tehát megelőzi a jogsértő által GVH irányába tett kérelem, melynek bővebb 

kifejtésére az előző pontban került sor. 

A büntetés korlátlan enyhítése, mint korábban említettem, a GVH által kiszabható bírság 

csökkentésére alapot adó kérelmet benyújtott vállalkozás előzőekben felsorolt személyi 

körével szemben alkalmazható. A törvény itt ismét megemlíti a bírság mellőzését is, melyből 

következik, hogy attól függetlenül, hogy a versenyjogi bírság mellőzésének helye lehet,
35

 a 

büntetőügyben eljáró hatóságnak lehetősége van, hogy a büntetést „csak” korlátlanul enyhítse. 

Lényeges különbségek tárhatók fel azonban a versenyjogi és büntetőjogi szabályozás 

között. A büntetőjog megengedi a bűncselekmény elkövetésének elkövetők által történő 

együttes feltárását, míg a versenyjog megköveteli, hogy valamely vállalkozás előzetesen 

jelezze a hatóság felé. A büntetőjog szélesebb körben határozza meg a mentesíthető 

személyek körét, és mind a tettesek, mind a részesek részesülhetnek ebben a kedvezményben. 

Feltételként fogalmazza meg a Btk., hogy csak azelőtt részesülhet az elkövető a törvény által 

biztosított kedvezményekben, ha az elkövetés körülményeit azelőtt feltárja, mielőtt az a 

büntetőügyben eljáró hatóság tudomására jutott volna. A büntetőjogi büntethetőséget 

megszüntető ok érvényesülése sem mentesít automatikusan a versenyjogi jogsértés alól 

csakúgy, mint ahogy ez fordított esetben sem feltétlenül igaz.
36

 Tehát abban az esetben, ha az 

érintett a büntetőjogi jogkövetkezmények alól mentesül, nem eredményezi automatikusan, 

hogy nem számíthat a vállalkozás a GVH által kiszabott jelentős összegű bírságra.  

 

4. Befejező gondolatok 

A versenyt korlátozó megállapodás és összehangolt magatartás tilalma tehát már 2005-től 

része hazánk büntetőjogi rendelkezéseinek. A tényállás keretdiszpozíció jellegére tekintettel 

azonban nem elegendő a büntetőjogi szabályok ismerete, a vállalkozásoknak sokkal szélesebb 

körben kell tekintettel lenniük a hazai és az uniós előírásokra, amennyiben együtt kívánnak 

egymással működni. 

Mind a versenyjog, mind a büntetőjog rendelkezik azokról a jogkövetkezményekről, 

melyekkel a versenyt korlátozó megállapodásokban részt vevőknek szembesülniük kell 

amennyiben az a hatóság tudomására jut. Azonban abból a célból, hogy a kartellezésre való 

hajlandóság csökkenjen, valamint, hogy a vállalkozások ne vegyenek részt a kartellben, vagy, 

ha is részt vesznek benne, azt a többi tagot megelőzően jelentsék be a hatóságnak, a 3/2003. 

számú GVH elnöki közlemény bevezette az engedékenységi politikát, mely a büntetőjog 

rendelkezései között is megjelent. 

A versenyjog illetve a büntetőjog általi engedékenységi politika szabályai tehát tekintettel 

vannak egymásra. A Btk. a versenyt korlátozó magatartás bűncselekményéről történő 

rendelkezése során figyelembe veszi a versenyjogi szabályokat, azonban a versenyjogi 

mentesülés nem eredményez automatikusan büntetőjogi mentesülést, csakúgy, mint a 

                                                             
33 Btk. 420.§ (4) bekezdés 
34 Btk. 420.§ (5) bekezdés 
35 Btk. 420.§ (6) bekezdés 
36 Btk. Kommentár 
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büntetőjogi jogkövetkezmények mellőzése sem jelenti azt, hogy a versenyjogi szankciók 

alkalmazása is kizárt lenne. Az engedékenységi szabályok kiigazítása indokolt az 

engedékenység alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai és az Európai Versenyhálózat (ECN) 

keretében 2012 novemberében elfogadott új, felülvizsgált modellprogrammal való lehető 

legnagyobb összhang biztosítása érdekében, összességében szabályai azonban nem változnak 

meg gyökeresen.
37

  

A már említett gyakorlati problémák felmerülése okán álláspontom szerint érdemes lenne 

összehangolni a versenyjogi illetve a büntetőjogi szabályokat. A kartellben közreműködő 

vállalkozások jellemzően nem fedik fel e magatartásukat, hiszen a várható profit 

megakadályozza őket ebben. Az elkövetés körülményeinek felfedésétől visszatartó erőt jelent 

továbbá az a tény, hogy ha a GVH előtt feltárják a jogsértő magatartásukat a büntetőjogi 

következmények alól nem feltétlenül mentesülnek, így az nem feltétlenül szolgálja az 

érdeküket, még akkor sem, ha ez által az esetleges bírság alól mentesülnek is. Véleményem 

szerint a szabályok között további engedményeket lehetne biztosítani, és megfelelő 

feltételrendszer kidolgozása mellett lehetőséget teremteni, hogy amennyiben a GVH-val 

jelentősen együttműködnek az érintett vállalkozások, abban az esetben a büntetőjogi 

jogkövetkezmények alól is mentesülhetnek. 

                                                             
37 Tpvt. Miniszteri Indoklása 


