MAGYARORSZÁG | 2014. július elejétől módosult a magyar versenytörvény
2014. július elsején léptek hatályba a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt (a továbbiakban:
„Versenytörvény”) módosító, tavaly elfogadott 2013. évi CCI. törvény rendelkezései. A
módosítás célja az uniós jogfejlődés követése, valamint a gyakorlatban felmerült problémák,
igények kezelése.
Végrehajtási tilalom a fúziókontroll területén
Az engedélyköteles vállalat-felvásárlások tekintetében korábban a felek már a fúziós
engedély megadása előtt végrehajthatták a tranzakciót, tekintettel arra, hogy a versenyjog
nem mondta ki kifejezetten a végrehajtási tilalmat. A Versenytörvény módosítása alapján
azonban az engedély megadásáig az összefonódás nem hajtható végre, azaz az irányítási
jog nem gyakorolható.
Új rendelkezésként bekerült a Versenytörvénybe, hogy az engedély nélkül végrehajtott
összefonódásból eredő minden jogügylet érvénytelen és a végrehajtási tilalom megsértése
esetén a GVH súlyos bírságot szabhat ki, ami akár elérheti az előző évi árbevétel 10
százalékát.
A végrehajtási tilalom kimondása mellett a törvény megengedi, hogy az eljáró
versenytanács egyedi kérelemre, a körülmények mérlegelésével hozzájáruljon az irányítási
jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorolásához.
Pontosabb irat-betekintési szabályok
Az iratbetekintés és az üzleti titok kezelésének kérdése körében a módosítás következtében
kifejezetten rögzítésre került, hogy nemcsak az eljárás alá vont vállalkozások, hanem
harmadik személyek is hozzáférhetnek az adott ügy irataihoz. Ehhez annak bizonyítása
szükséges, hogy az iratbetekintéshez az adott személynek jogos érdeke fűződik. Ami ennek
gyakorlati relevanciáját illeti, többek között az, hogy ilyen igény várhatóan a versenyjogi
jogsértés miatt kártérítési igény érvényesítése lesz.
Az iratokhoz való hozzáférés tekintetében a módosítást követően meghatározott kivételek
érvényesülnek. Ennek megfelelően például harmadik személyek egyáltalán nem férhetnek
hozzá az engedékenységi kérelmekhez és az egyezségi nyilatkozatokhoz, ugyanakkor
hozzáférhetők lehetnek például az engedékenységi kérelem mellékletét képező olyan iratok,
amelyek nem képeznek üzleti titkot.
Egyezség
Új jogintézményként jelenik meg a törvényben az egyezség (ún. „settlement”), amely az
Európai Bizottság eljárásának mintájára kerül bevezetésre a magyar versenyjogba. Az
egyezség alapján a vizsgálati jelentés lezárását követően a versenytanács felhívására az

eljárás alá vont jelezheti, hogy egyezségi kísérletben kíván-e részt venni.
Amennyiben igen, úgy az eljárás alá vont nyilatkozatot tesz, melyben beismeri a jogsértést,
feltárja a GVH számára a tényállást. Az eljárás előnye, hogy a versenyhatóság mentesül a
rendszerint évekig elhúzódó eljárás alól, míg a jogsértő vállalkozás a bírság 10 (tíz)
százalékos csökkentésével számolhat. Ha nem jön létre az egyezség, úgy az eljárás az
általános szabályok szerint folyik tovább.
Az egyezség jogintézménye kapcsán fontos újdonság, hogy az egyezségi nyilatkozatokba
harmadik személyek nem tekinthetnek be.
Az egyelőre még kérdéses, hogy a vállalkozások hány százaléka él majd ezzel a
jogintézménnyel.
Egyéb jelentős változás
A versenytörvény július 1-jei módosítása még nem ülteti át az Európai Parlament által már
megszavazott, de még az Európai Unió Tanácsa általi elfogadására váró irányelvtervezetet
a versenyjogi kártérítési igények érvényesítése tekintetében, erre tekintettel várható, hogy
az irányelv elfogadása esetén a Versenytörvény újra módosításra kerül.
Kiemelt gyakorlati jelentőségük miatt az iratbetekintésre vonatkozó szabályok július
elsejétől, azaz a hatálybalépést követően már a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazandóak lesznek, míg a fentiek szerinti többi változtatás a módosítás
hatálybalépését követően indult eljárásokban alkalmazandó.
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