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Változások a fúziók és a kartell-ügyek
szabályozásában

A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.

2014. július 1-i hatállyal több ponton változott a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (a továbbiakban: Tpvt.). Az alábbiakban a
vállalkozások összefonódásának bejelentésével, az engedékenységi politikával, az
iratbetekintéssel, valamint az üzleti és ügyvédi titkok kezelésével kapcsolatos, a
gyakorlatot véleményünk szerint leginkább érintő változásokra hívjuk fel a figyelmet.
Rugalmasabb határidő az összefonódások bejelentésére
A felvásárlást vagy egyesülést tervező vállalkozások számára az összefonódás bejelentésére
nyitva álló, a vonatkozó szerződés aláírásától számított 30 napos határidő törlésre került.
Helyette a törvény bevezeti a végrehajtási tilalom intézményét, amely szerint a szándékolt
összefonódás iránti kérelem benyújtására bármikor sor kerülhet, ugyanakkor a Gazdasági
Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) engedélye nélkül az összefonódásra nem kerülhet sor
(azaz a bejelentés késedelme a tranzakció zárását is késlelteti). A tilalom nem vonatkozik a
tranzakció lebonyolításához szükséges jognyilatkozatok megtételére (így például az
üzletrész-adásvételi szerződés aláírására). A végrehajtási tilalom alól a GVH felmentést is adhat,
különösen, ha az az érintett fél befektetése értékének megőrzéséhez szükséges.
Szélesebb körben alkalmazható engedékenységi politika
Amennyiben valamely vállalkozás önként versenykorlátozó megállapodás vagy összehangolt
magatartás fennállására vonatkozó bizonyítékot szolgáltat a GVH számára azt megelőzően,
hogy, arról a GVH tudomást szerzett volna, 2009 óta lehetőség volt arra, hogy az
engedékenységi politika alapján a vele szemben kiszabható versenyfelügyeleti bírság teljes
mértékben mellőzésre vagy mérséklésre kerüljön. 2014. július 1-től kezdve a bírság
mellőzésének vagy mérséklésének akkor is helye lehet, ha az ügyfél csak a helyszíni
kutatás után tesz önkéntes feltárást.

Egyezségkötési lehetőség
A kartell-megállapodás vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult
eljárások esetén 2014. július 1-től a GVH felhívhatja az érintett vállalkozást egyezségi
kísérletben való részvételre (korábban erre csak az Európai Unió Bizottságának volt
lehetősége). Egyezségi kísérlet során a vállalkozás és a GVH közös álláspontot alakíthat ki,
amelyben rögzítik a jogsértő tényállást, az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat, a jogsértés
minősítését és a kiszabandó bírság összeghatárait. Az érintett vállalkozás az egyezségi
nyilatkozatában a közös álláspontnak megfelelően elismeri a jogsértésben való részvételét és
lemond a további jogorvoslati jogairól, amelyért cserébe 10%-os bírságcsökkentésben részesül.
Szűkebb körben érvényesülő üzleti és ügyvédi titok
A bizonyítékok köréből kizárt ún. védekezés céljából készült iratnak csak a külső jogi
tanácsadóval folytatott, ténylegesen elküldött kommunikáció minősülhet, a jogtanácsossal
folytatott belső levelezésre és feljegyzésekre a módosítással beiktatott részletszabályok szerinti
védelem továbbra sem vonatkozik. Az üzleti titok kapcsán a módosítás további szigorításokat
vezet be, minden esetben részletes indokolást megkövetelve az üzleti titokként való kezelés
előfeltételeként.
Egyéb eljárásjogi változások
Számos változás érinti az egyes eljárási cselekményeket is. Az elhíresült „hajnali rajtütések”
(„dawn raid”) helyett a BVH-nak a helyszíni kutatásokat lehetőleg 8 és 20 óra között kell
lefolytatni, de annak megkezdéséhez elegendő egy alkalmazott (pl. titkárnő) jelenléte is. A
módosítás egyebek mellett a GVH számára szélesebb körben teszi lehetővé bizonyítékokhoz
való hozzáférést, így a GVH jogosult lesz a mobilszolgáltatóktól cellainformációkat is kérni, amely
adott esetben alkalmas lehet egy kartell-megállapodás helyszínén tartózkodás bizonyítására is.

Tekintettel az eljárási részletkérdéseket érintő nagyszámú változásra, az egyes kérelmek
űrlapjainak és a GVH közleményeinek módosulására, javasolt versenyjogi szakértők
közreműködésének igénybevétele mind a GVH előtti eljárásokban, mind a versenyjogi
megfelelőségi gyakorlat, képzés kialakítása során. A Deloitte Legal jogászai professzionális
támogatást nyújtanak a megváltozott versenyjogi szabályozásban való eligazodáshoz.
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