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1) Bevezetés 
 
A 2015. évi LXXVIII. törvény elfogadásával („Tpvt. Módosítás”) újfent érdemben módosult a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
(„Tpvt.”). A Tpvt. Módosítás elsősorban a versenyfelügyeleti eljárások 2013-ban bevezetett eljárási 
reformjának finomhangolására hivatott. Emellett a Tpvt. Módosítás egy korábbi, az agráriumra 
vonatkozó mentesülési szabály korrekcióját is elvégzi, továbbá lehetőséget biztosít a Gazdasági 
Versenyhivatalnak („GVH”) arra, hogy csupán figyelmeztetést (és ne bírságszankciót) alkalmazzon az 
olyan KKV-kel szemben, amelyek első alkalommal követtek el versenyjogsértést.  
 
A Tpvt. Módosítás 2015. júniusában lép hatályba, az új szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell (a mezőgazdasági szektorra vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek csupán 
2015. szeptemberében válnak hatályossá). 
 
2) Újra fókuszban az agrárium 
   
A Parlament még 2012-ben fogadta el azt a törvénymódosítást, amely egy akkor folyamatban lévő 
eljárás, az ún. „dinnyekartell ügy” megszüntetését eredményezte. Ez a törvénymódosítás arról 
rendelkezett, hogy miniszteri jóváhagyás esetén a mezőgazdasági ágazatban megvalósuló 
versenykorlátozó megállapodások a magyar jog alapján mentesülhetnek a tilalom alól, amely esetben a 
részes vállalkozások nem is bírságolhatók (akkor is, ha a kérdéses megállapodások az uniós jog 
alapján továbbra is megkérdőjelezhetőek maradtak). E törvénymódosítás közvetlen hatása az lett, hogy 
a GVH megszüntette a vizsgálatát a „dinnyekartell ügyben”, és azóta sem indított versenyfelügyeleti 
eljárást az agrárium egyetlen szereplőjével szemben sem.  
 
Az Európai Bizottság azonban kifogásolta a 2012-es 
törvénymódosítás uniós joggal való összhangját, és 
kezdeményezte Magyarország ellen az ún. kötelezettségszegési 
eljárás megindítását. Az Európai Bizottság kifogásainak 
középpontjában a törvénymódosításnak az a rendelkezése állt, 
amely megtiltotta a GVH-nak, hogy az uniós versenyszabályok 
kikényszerítése érdekében fellépjen, és hogy bírságot 
szabhasson ki az uniós versenyszabályok megsértőire. A Tpvt. 
Módosítás ezt a konfliktust hivatott feloldani azáltal, hogy az 
agrárpiaci szabályozásról szóló törvény fent említett 
rendelkezéseit azzal a változtatással emeli be a Tpvt.-be, hogy a GVH mindenképpen jogosult szankciót 
alkalmazni mezőgazdasági termékekre vonatkozó versenykorlátozó megállapodás esetén, ha a 
megállapodás az uniós jogba ütközik. A Tpvt. Módosítás azt is egyértelművé teszi, hogy a GVH dönthet 
az uniós jog alkalmazhatósága felől az adott ügyben, továbbá arról is, hogy az uniós jog alapján 
folytatja-e az eljárást. 
 
 

“a GVH immár újra jogosult 
szankciót alkalmazni 
mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó verseny-
korlátozó megállapodás 
esetén, ha a megállapodás 
az uniós jogba ütközik.” 
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3) Figyelmeztetéssel megúszhatják a KKV-k? 
 
A GVH által folytatott eljárásokban, különösen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán induló 
ügyekben, az eljárás alá vont vállalkozások gyakran hivatkoztak eddig is a KKV törvényre (2012. évi 
XXXIV. tv. 12/A. §), amely szerint hatósági ellenőrzés eredményeként az első alkalommal jogsértőnek 
minősített KKV-vel szemben nem szabható ki bírság, csak figyelmeztetés alkalmazható. A GVH 
ugyanakkor ezt a versenyfelügyeleti eljárásban nem tartotta alkalmazhatónak, és ezen álláspont 
helyességét később a bíróság is megerősítette. A Tpvt. Módosítás ebben a tekintetben egyfajta 
kompromisszumot hozott: lehetőséget teremtett a GVH-nak arra, hogy csupán egy figyelmeztetéssel 
zárja le az első alkalommal marasztalt KKV ellen a versenyfelügyeleti eljárást, azonban a bírság 
mellőzését mindössze lehetőségként és nem kötelezettségként mondta ki a GVH számára.    
 
A Tpvt. Módosítás továbbá azt is kimondja, hogy a GVH azokban az esetekben, amikor figyelmeztetést 
alkalmaz a KKV-vel szemben, azt is előírhatja, hogy a KKV alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való 
megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet (azaz lényegében belső 
versenyjogi megfelelési programot). 
 
4) Eljárási jogi finomhangolás 
 
Iratbetekintés  
 
A törvényalkotó még 2013-ban olyan eljárási szabályokat vezetett be az engedékenységi és az ún. 
„settlement” (Tpvt. 73/A. § Egyezségi kísérlet) dokumentumokba való betekintés kapcsán, amelyek 
gyakorlati alkalmazása nehézkesnek bizonyult. A Tpvt. Módosítás alapján ezt követően a GVH anélkül 
is jogosult lesz korlátozottan betekinthető iratokhoz való hozzáférésről dönteni, hogy a titokjogosulttal 
előzetesen konzultálnia kellene (és a GVH ezen döntésével szemben nem lesz külön jogorvoslat 
elérhető a továbbiakban). Ez a technikai változtatás nagyban felgyorsíthatja az eljárás ezen szakaszát.    
 
Fúziókontroll  
 
A végrehajtási tilalom kimondottan a 2013-as átfogó Tpvt. módosítással került be a versenytörvénybe. 
A Tpvt. Módosítás most kiegészíti és a kivételeket – amely esetben engedély adható a végrehajtásra a 
végleges versenyhivatali engedély megszerzése előtt – tisztázza e tilalom kapcsán. Az új szabályok 
részletes eljárási rendet alakítanak ki – ideértve a kérelem előterjesztésének idejét, módját és a 
részletes indokolás szükségességét (irányításgyakorlás módjának, várható hatásoknak a 
bemutatásával) –, amelyet követve kivétel kérhető a GVH-tól a végrehajtási tilalom alól.   
 
A Tpvt. Módosítás továbbá tisztázza – a 2013-as átfogó Tpvt. módosításból eredő – azt a 
bizonytalanságot is, hogy az engedélykérelem csupán az összefonódásra okot adó esemény 
(szerződéskötés, nyilvános ajánlattételre való felhívás közzététele vagy irányításszerzés más módon) 
bekövetkeztét követően terjeszthető elő a GVH-hoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs lehetőség 
az összefonódás részesei közötti előzetes tárgyalásokra hivatkozással engedélykérelmet benyújtani 
(ellenben pl. az uniós jogi szabályokkal).  
 
Eljárási költségek  
 
A Tpvt. Módosítás az eljárási költségviselésre vonatkozó általános szabályt (amely a jogsértésben 
marasztalt vállalkozásra rója az eljárási költségviselés terhét) a kötelezettségvállalással záruló ügyekre 
is kiterjeszti. A Tpvt. Módosítás hatályba lépésétől kezdve tehát a kötelezettségvállalást felajánló félnek 
kell viselnie a versenyfelügyeleti eljárás költségeit is (már a folyamatban levő eljárásokban is), 
függetlenül arról, hogy az eljárás nem jogszabálysértés megállapításával zárul. 
 
5) Oppenheim megjegyzések 
 

� Lényeges fejlemény, hogy a jogalkotó újra lehetővé tette a GVH számára, hogy a 
versenykorlátozó megállapodásokkal szemben az agrárágazatban is erőteljesebben léphessen 
fel. Nem világos azonban, hogy ezzel a jogosultságával a GVH mennyiben fog ténylegesen is 
élni. Elképzelhető, hogy kezdetben a GVH csak néhány kisebb ügyet indít, majd – amennyiben 
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ezek sikerrel zárulnak – akkor fog bele a GVH nagyobb, átfogóbb vizsgálatok lefolytatásába. 
Mindazonáltal az agráriumban működő vállalkozások, egyesületek és szövetségek számára 
már most javasolt megállapodásaiknak versenyjogi szempontból történő körültekintő 
felülvizsgálata annak érdekében, hogy egy esetleges GVH eljárásból eredő kockázatokat 
megelőzzék.  

 
� A KKV szektort érintően a GVH kezében teljesen új 

eszközt jelent, hogy versenyjogi megfelelési programot 
írhat elő kötelezettségként az első alkalommal történő 
marasztalás esetén. Előremutató fejleményként 
értékelhető, hogy a GVH a versenyjogi megfelelés 
letéteményeseként e fájdalommentesnek mondható 
beavatkozással talán még hatékonyabban tudja elérni a 
versenyjogi tudatosság fejlesztését a versenypiac 
szereplői között. Ugyanakkor egyelőre nem látható előre, hogy ez az eszköz mennyire lesz 
elterjedt, és hogyan fog pontosan kinézni / működni a gyakorlatban. Szintén érdekes kérdés, 
hogy amennyiben a KKV - a versenyjogi megfelelési program korábbi elrendelésének ellenére 
– mégis újra jogsértést követ el, akkor az ily módon „sikertelen” megfelelési programot a GVH 
esetleg éppen súlyosító körülményként értékeli-e majd.     

 
 

 
További információ:  
 
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 

 

“a GVH kezében teljesen új 
eszközt jelent, hogy 
versenyjogi megfelelési 
programot írhat el ő a KKVk 
első alkalommal történ ő 
marasztalás a esetén. ”  


