
	 								 			 	
	

	
	

Business	Integrity	Workshop	–	Tuesday,	October	4th	2016	
	
	

When	the	authorities	knock	on	the	door….	
are	you	ready	to	respond	?	

	
	
Fraud,	Bribery,	Corruption,	Compliance	Breaches,	Anti-trust	Investigations,	Fines,	

Dawn	Raids,	Aggressive	Competition	&	Regulators,	and	Whistleblowers.	
	
	

Oppenheim,	Hungary’s	premier	independent	law	firm,	and	leading	international	
corporate	intelligence	company	CNS	Risk	are	calling	together	regional	business	

leaders	for	an	interactive	workshop	on	risk	and	response.	
	
	

• Interaction	with	peers	&	experts	on	managing	whistleblowers,	compliance	
breaches	and	allegations	of	misconduct.		

• Learn	how	Corporate	Intelligence	is	used	as	a	preventative	measure.	
• Discover	how	Intelligence	empowers	your	firm	and	your	legal	team.		
• Consider	the	applications	and	implications	of	forensic	data	analysis.		
• Learn	how	to	insure	against	integrity	risk	and	the	costs	of	settlement.	
• Understand	the	impact	of	FCPA	and	related	international	legislation.	

	
	

Structured	around	an	actual	CNS	Risk	case	study,	the	session	will	demonstrate	how	
corporate	intelligence	dovetails	with	legal	advice	and	how	advance	compliance	
planning	can	help	mitigate	risk.	Open	debate	and	discussion	will	be	encouraged	

throughout.	
	

The	workshop	will	be	led	by:	
	

• Nicholas	Sarvari	–	Managing	Partner,	CNS	Risk	
• Zoltán	Marosi	-	Partner,	Oppenheim	

• Matthew	Higginson	-	Director,	Investigations,	CNS	Risk	
• Márton	Melléthei-Barna	-	Associate,	Oppenheim	

	
Venue:	Oppenheim	Law	Firm.	H-1053	Budapest,	Károlyi	utca	12.	
Registration	at	08.30am	–	the	event	will	run	from	09:00-11:00	

	
	

The	language	of	the	event	is	English|	Refreshments	will	be	served	|	RSVP	by	Oct	1,	
2016:	office@oppenheimlegal.com	or	agnes.vamos@cnsrisk.com	

VERSENYJOGI HÍRLEVÉL
2016 TÉL

Az előző héten az Országgyűlés elfogadta a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) szabályait alapvetően módosító 
jogszabálycsomagot. Az új rendelkezések alapvetően (i) a fúziókontroll eljárás, (ii) a versenyjogi 
vonatkozású kártérítési igényekkel kapcsolatos magánjogi jogérvényesítés, valamint (iii) egyes 
további rendelkezések (így az egyezségi kísérlet és az engedékenységi politika) területét érintik. 
Ezeket az alábbiakban tekintjük át.

A „kisebb” árbevételi küszöb megemelése

A jelenlegi szabályozás (a Tpvt. 24. §-a) alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági 
Versenyhivatal (GVH) engedélyét kell kérni, amennyiben 
i. az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd 

forintot meghaladja, és 
ii. az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan vállalkozáscsoport, melynek az 

előző évi, Magyarországról származó (magyar vállalkozások esetén teljes) nettó árbevétele 
500 millió forint felett van. 

1. Bevezetés
2. Új fúziókontroll szabályok
3. Magánjogi jogérvényesítés – az EU kártérítési irányelv átültetése
4. Egyéb módosítások (egyezségi kísérlet és engedékenységi politika)
5. Oppenheim megjegyzések

1. BEVEZETÉS

2. ÚJ FÚZIÓKONTROLL SZABÁLYOK
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A törvénymódosítás a „kisebb”, 500 millió forintos bevételi küszöbszámot most 1 milliárd 
forintra emeli: azaz egy összefonódás az új szabályok alapján egy összefonódást csak akkor 
kell bejelenteni a GVH-hoz, amennyiben legalább két érintett vállalkozáscsoport előző évi, 
Magyarországról származó (magyar vállalkozások esetén teljes) nettó árbevétele az 1 milliárd 
forintot meghaladja.

Új bejelentési rezsim bevezetése

A fenti változásokon túl a törvénymódosítás egy speciális bejelentési eljárást vezet be azon 
összefonódások esetében, ahol az érintett vállalkozások a fenti „sztenderd” küszöbszámokat 
nem érik el. A jogalkotó célja a rendszer megalkotásával az volt, hogy lehetőséget teremtsen a 
GVH-nak, hogy beavatkozzon olyan összefonódások esetében is, ahol az eredeti küszöbszámok 
nem teljesülnek, azonban az érintett piacokon versenyproblémák azonosíthatóak.

Ez a beavatkozási lehetőség azonban az alábbiak szerint korlátozott:

1. Egyáltalán nem esik bejelentési kötelezettség alá az összefonódás, ha az összefonódással 
érintett vállalkozáscsoportokhoz kapcsolódó előző évi, Magyarországról származó 
(magyar vállalkozások esetén teljes) nettó árbevétel együttesen 5 milliárd forint alatt van. 

2. A bejelentési kötelezettség tehát csak olyan összefonódások esetén áll fenn, ahol (i) az 
összefonódással érintett vállalkozáscsoportokhoz kapcsolódó nettó árbevétel együttesen az 
5 milliárdos küszöbszám felett van, azonban (ii) nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem 
eredményezheti a verseny jelentős mértékű csökkenését. 

3. Lényeges, hogy ezen összefonódások esetében nem érvényesül a végrehajtási tilalom, azaz 
a GVH nem szabhat ki bírságot a felekkel szemben amiatt, hogy a felek a tranzakciót – a GVH 
későbbi vizsgálata ellenére - végrehajtják/zárják.

“A jogalkotó célja a rendszer 
megalkotásával az volt, hogy 
lehetőséget teremtsen a GVH-nak, hogy 
beavatkozhasson olyan összefonódások 
esetében is, ahol a „sztenderd” 
küszöbszámok nem teljesülnek, azonban 
az érintett piacokon versenyproblémák 
azonosíthatóak”

„A jogalkotó célja a rendszer megalkotásával az volt, hogy lehetőséget teremtsen a GVH-nak, 

hogy beavatkozhasson olyan összefonódások esetében is, ahol a „sztenderd” küszöbszámok nem 

teljesülnek, azonban az érintett piacokon versenyproblémák azonosíthatóak”
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4. Végezetül, a rendszer fontos eleme, hogy a GVH e speciális bejelentési eljárás alá eső 
összefonódások vizsgálatára csupán az adott összefonódás végrehajtásától számított hat 
hónapon belül indíthat versenyfelügyeleti eljárást. 

Eljárási változások – egyszerűbb ügyekben gyorsabb  eljárás

A Tpvt. módosítás ugyancsak bevezet egy olyan igen rövid eljárást, amely alapján azon 
összefonódások esetében, ahol a bejelentésben foglaltak elégségesek annak megállapítására, 
hogy az összefonódás nyilvánvalóan nem csökkenti jelentősen a versenyt, akkor a GVH nem 
indít eljárást, és erről 8 napon belül hatósági bizonyítvány kiadásával értesíti a bejelentőt, Ezen 
bejelentési eljárásért fizetendő eljárási díj pedig ugyancsak jelentősen csökken (1 millió forint 
lesz). Ha pedig a fenti feltételek nem állapíthatóak meg, akkor a GVH megindítja a „rendes” 
versenyhivatali eljárását, és érdemben vizsgálja majd az összefonódást. 

Hatálybalépés

Az új küszöbszámok (azaz mind a megemelt, második küszöbszám, mind pedig az új feltételes 
kötelező bejelentési eljárás) olyan összefonódásokra lesznek alkalmazandóak, amelyek a Tpvt. 
módosítás kihirdetését követő 31. nap (azaz várhatóan 2017. január eleje) után valósulnak 
meg. Így például csak az e nap után aláírt részvény adásvételi szerződés esetében lesznek az új 
szabályok alkalmazandóak

A Tpvt. módosítás célja az volt, hogy – speciális rendelkezéseknek a Tpvt.-be történő beiktatásával 
– elősegítsék a magyar jog összhangba hozását a versenyjogi rendelkezések megsértésén 
alapuló kártérítési keresetekre irányadó EU irányelv szabályaival. A Tpvt. szabályai egy 
speciális, és viszonylag komplex szabályozási rezsim beiktatásával új eljárásjogi és új anyagi jogi 
rendelkezéseket is tartalmaznak (azaz: az új szabályok kifejezett eltérést jelentenek a magyar 
polgári eljárásjog és polgári anyagi jog általános rendelkezéseihez képest).

3. MAGÁNJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS – AZ EU KÁRTÉRÍTÉSI IRÁNYELV 
ÁTÜLTETÉSE
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A legfontosabb sarokpontok az alábbiak:

1. a magyar jog a teljes kártérítés elvének talaján áll, amelyre valamennyi, kárt szenvedett fél 
jogosult (ideértve a közvetlen és közvetett vevőket, fogyasztókat, stb.)

2. a magyar jogban unikális, tíz százalékos kárvélelem továbbra is alkalmazandó marad, azaz 
kartellek esetén a felperesek továbbra is hivatkozhatnak erre a megdönthető vélelemre, 
amely szerint a kartell megállapodás tíz százalékos mértékben hatott ki a kartellben részes 
vállalkozás által alkalmazott árakra

3. az alperes védekezése körében hivatkozhat a kartell-felár továbbhárítására, azonban 
ebben a tekintetben a bizonyítási teher az ő vállán nyugszik, azaz neki kell bizonyítania, hogy 
a felárat valóban továbbhárították a közvetett vevőkre

4. az eljáró bíróság felhívhatja a GVH-t, hogy hogy tájékoztassa a kár bekövetkeztével, mértékével 
és az okozati összefüggés fennálltával kapcsolatos álláspontjáról (a GVH ugyanakkor nem 
köteles véleményt nyilvánítani, álláspontja pedig az eljáró bíróságot nem köti)

5. speciális szabályok alkalmazandóak többek közös károkozása esetén. A kis- és 
középvállalkozásokra rájuk nézve kedvezőbb szabályok alkalmazandóak

6. habár a polgári perrendtartás általános szabályai szerint az alperes kártérítési felelősségének 
alapjául szolgáló tényeket továbbra is a felperesnek kell bizonyítania (kivéve a tíz százalékos 
kárvélelmet), egyes – a bizonyítékok feltárásával kapcsolatos – új szabályok mégis könnyítést 
jelenthetnek a felperesekre nézve. A bíróság bárkit a rendelkezésére álló iratok vagy 
adatok feltárására kötelezhet, amennyiben az ilyen iratok vagy adatok nem állnak a 
feltárást kérő peres fél rendelkezésére, és azok alkalmasak a per szempontjából releváns 
tények bizonyítására. A bíróság a bizonyítékok feltárását csak a legszükségesebb körben, 
a bizonyítékok, illetve a bizonyítéktípusok lehető legpontosabban meghatározott körére, 
az elérhető előnyök és esetlegesen okozott hátrányok mérlegelését követően rendelheti 
el. A bíróság bizonyítékok feltárására irányuló döntésének nemteljesítése eljárási bírság 
kiszabását vonhatja maga után.
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A Tpvt. módosítás szintén megváltoztatja a jelenlegi engedékenységi szabályokat, amennyiben 
vertikális árrögzítő megállapodások is lehetővé teszi engedékenységi kérelem benyújtását 
(ez ugyanakkor nem vonatkozik az egyéb vertikális megállapodásokra). 

A Tpvt. módosítás ezentúl lehetővé teszik a GVH számára, hogy fúziókontroll ügyekben is 
előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatot („hajnali rajtaütés”) tartson (erre a megelőző 
szabályok alapján csupán kartell-, valamint erőfölénnyel visszaéléssel kapcsolatos ügyekben 
volt lehetőség). 

Végezetül, a Tpvt. módosítás érinti a kartellek esetében alkalmazandó, az egyezségi kísérletre 
vonatkozó szabályokat is. A GVH-nak az egyezségi kísérlet hatékonyságával kapcsolatos 
gyakorlati tapasztalatait alapul véve a jogalkotó lehetővé tette, hogy azok a vállalkozások, akik 
egyezségi nyilatkozatot tesznek, a korábbi 10% helyett 30%-ig terjedő bírságcsökkentésben is 
részesülhessenek.

• A magyar fúziókontroll szabályozás jelentős átalakításon megy keresztül. A vállalkozások 
minden bizonnyal örömmel fogadják majd a 8 napos rövidített eljárást (és a csökkentett 
eljárási díjat) a legegyszerűbb megítélésű ügyekben. A vállalkozásoknak ugyanakkor nagy 
körültekintéssel kell majd eljárniuk az új, speciális bejelentési eljárást érintő ügyekben 
(azaz mindazon fúziók esetében, melyek az 5 milliárdos „de minimis” küszöb fölé, 
de a „sztenderd” bejelentési küszöbök alá esnek). Ugyan e speciális esetekben nem 
érvényesül a végrehajtási tilalom, de egy esetleges GVH eljárás – mintegy „Damoklész 
kardjaként” - a zárást követő hat hónapig még a felek feje felett függhet, hiszen a GVH 
ezen időszakon belül az összefonódás vizsgálatára utólag jogosult eljárást indítani.  
 
Minderre tekintettel javasolt, hogy a felek minden esetben végezzenek előzetes értékelést 
arra vonatkozólag, hogy nyilvánvaló-e, hogy az összefonódás nem eredményezheti a verseny 
jelentős mértékű csökkenését, azaz, hogy a GVH beavatkozása ésszerűen várható-e. Olyan 

4. EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK (EGYEZSÉGI KÍSÉRLET ÉS ENGEDÉKENYSÉGI POLITIKA)
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Business	Integrity	Workshop	–	Tuesday,	October	4th	2016	
	
	

When	the	authorities	knock	on	the	door….	
are	you	ready	to	respond	?	

	
	
Fraud,	Bribery,	Corruption,	Compliance	Breaches,	Anti-trust	Investigations,	Fines,	

Dawn	Raids,	Aggressive	Competition	&	Regulators,	and	Whistleblowers.	
	
	

Oppenheim,	Hungary’s	premier	independent	law	firm,	and	leading	international	
corporate	intelligence	company	CNS	Risk	are	calling	together	regional	business	

leaders	for	an	interactive	workshop	on	risk	and	response.	
	
	

• Interaction	with	peers	&	experts	on	managing	whistleblowers,	compliance	
breaches	and	allegations	of	misconduct.		

• Learn	how	Corporate	Intelligence	is	used	as	a	preventative	measure.	
• Discover	how	Intelligence	empowers	your	firm	and	your	legal	team.		
• Consider	the	applications	and	implications	of	forensic	data	analysis.		
• Learn	how	to	insure	against	integrity	risk	and	the	costs	of	settlement.	
• Understand	the	impact	of	FCPA	and	related	international	legislation.	

	
	

Structured	around	an	actual	CNS	Risk	case	study,	the	session	will	demonstrate	how	
corporate	intelligence	dovetails	with	legal	advice	and	how	advance	compliance	
planning	can	help	mitigate	risk.	Open	debate	and	discussion	will	be	encouraged	

throughout.	
	

The	workshop	will	be	led	by:	
	

• Nicholas	Sarvari	–	Managing	Partner,	CNS	Risk	
• Zoltán	Marosi	-	Partner,	Oppenheim	

• Matthew	Higginson	-	Director,	Investigations,	CNS	Risk	
• Márton	Melléthei-Barna	-	Associate,	Oppenheim	

	
Venue:	Oppenheim	Law	Firm.	H-1053	Budapest,	Károlyi	utca	12.	
Registration	at	08.30am	–	the	event	will	run	from	09:00-11:00	

	
	

The	language	of	the	event	is	English|	Refreshments	will	be	served	|	RSVP	by	Oct	1,	
2016:	office@oppenheimlegal.com	or	agnes.vamos@cnsrisk.com	

esetekben ugyanakkor, ahol nem áll rendelkezésre egyértelmű GVH gyakorlat vagy az 
összefonódás résztvevői mind külföldi vállalkozások (ahol nehéz előre látni, szükségesnek 
tartja-e a GVH majd a beavatkozást), mindezt a felek nehezebb fogják tudni ésszerűen előre 
megjósolni.

• A magánjogi jogérvényesítéssel kapcsolatos változások az uniós jogból fakadó kötelezettség 
határidőben történő teljesítését jelentik. Egyértelműen előremutató fejleményként 
könyvelhetjük el, hogy a magyar magánjogi jogérvényesítés szabályai ezzel az európai 
rezsim részévé váltak. Ennek tükrében különösen érdekes lesz megfigyelni, hogy a Tpvt. 
módosítás vajon a 10%-os kárvélelmi szabály gyakoribb alkalmazásához vezet-e (azaz, 
hogy a harmonizált szabályokra is tekintettel, előnyös fórumnak fogják-e tekinteni a 
felperesek Magyarországot, ha versenyjogi kártérítési igényeik érvényesítéséről lesz szó). 
Értelemszerűen ez nem kis mértékben lesz függvénye a magyar polgári bíróságok új 
szabályokra vonatkozó joggyakorlatának is.

• Ami az egyezségi kísérlet új szabályait illeti, a GVH azon lehetősége, hogy a bírságot a 
jelenleginél nagyobb mértékben (akár 30%-al) csökkentse mind az érintett vállalkozásoknak, 
mind a GVH-nak nagyobb manőverezési lehetőséget biztosít. A GVH-n fog múlni, hogy 
joggyakorlatában és a vonatkozó közleményeiben megfelelően kimunkálja a bírságcsökkentés 
részletes feltételeit. 

Fejes Gábor, LLM
Telefon: +36 1 486 22 22

E-mail: gabor.fejes@oppenheimlegal.com

Marosi Zoltán, LLM
Telefon: +36 1 486 22 25

E-mail: zoltan.marosi@oppenheimlegal.com

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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