
(4) E § alkalmazásában

a) az áru lényeges tulajdonsága:

aa) az áru összetétele, mûszaki jellemzõi és az árunak az adott célra való alkalmassága,

ab) az áru eredete, származási helye,

ac) az áru tesztelése, ellenõrzöttsége vagy annak eredménye;

b) szervezett termékbemutató: termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával

folytatott kiskereskedelmi tevékenység.

Üzleti titok megsértése

418. § Aki jogtalan elõnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez,

felhasznál, más személy részére hozzáférhetõvé tesz vagy nyilvánosságra hoz, bûntett miatt három évig terjedõ

szabadságvesztéssel büntetendõ.

Versenytárs utánzása

419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel

állít elõ, amelyrõl a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkezõ áruja ismerhetõ fel, vagy ilyen árut

forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bûncselekmény nem valósul meg, vétség

miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs mennyiségû vagy

értékû utánzott árura követik el.

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

420. § (1) Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörû pályázat

eredményének befolyásolása érdekében az árak, díjak, egyéb szerzõdéses feltételek rögzítésére vagy a piac

felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza,

bûntett miatt egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan

kiírt nyílt vagy zártkörû pályázat eredményének befolyásolása érdekében a vállalkozások egyesülete, a köztestület, az

egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntésének a meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza.

(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott

bûncselekményt jelentõs értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre követik el.

(4) Nem büntethetõ az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetõje, ha a cselekményt, mielõtt az a

büntetõ ügyekben eljáró hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit

feltárja.

(5) Nem büntethetõ az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetõje, ha a cselekmény elkövetésekor

olyan vállalkozás vezetõ tisztségviselõje, tagja, felügyelõ bizottságának tagja, alkalmazottja vagy ezek megbízottja,

amely – mielõtt a versenyfelügyeleti ügyekben eljáró hatóság az ügyben vizsgálatot indított volna – a cselekményre

kiterjedõen a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti bírság mellõzésére alapot adó kérelmet nyújtott be, és

az elkövetés körülményeit feltárja.

(6) A büntetés korlátlanul enyhíthetõ, különös méltánylást érdemlõ esetben mellõzhetõ azzal szemben, aki a

bûncselekmény elkövetésekor olyan vállalkozás vezetõ tisztségviselõje, tagja, felügyelõbizottságának tagja,

alkalmazottja vagy ezek megbízottja, amely a versenyfelügyeleti ügyben eljáró hatóságnál a cselekményre

kiterjedõen a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti bírság mellõzésére vagy csökkentésére alapot adó

kérelmet nyújtott be, és az elkövetés körülményeit feltárja.

Értelmezõ rendelkezések

421. § E fejezet alkalmazásában

a) termék: minden birtokba vehetõ, forgalomképes ingó dolog és a dolog módjára hasznosítható természeti erõk,

b) áru: a termék, az ingatlan, a szolgáltatás és a vagyoni értékû jog.
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