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A versenytörvény január 15-ével
hatályba lépett módosítása
új bejelentéses rendszert
vezetett be az összefonódások
versenyhatósági engedélyezése
helyett. Az új bejelentéses
rendszerben kiemelten fontos
a bejelentés formai és tartalmi
követelményeinek megfelelő
teljesítése, hiszen a nem
megfelelő adatszolgáltatás
négyszeres eljárási díjat és
hosszabb elintézési határidőt
vonhat maga után. A bejelentés
elbírálása szempontjából lényeges
tény félrevezető közlése akár
az engedély visszavonásához
és bírsághoz is vezethet. A
bejelentések esetében ajánlott
a teljeskörű előzetes egyeztetés
lehetőségével élni, továbbá a
tranzakciós tárgyalások során
kiemelt körültekintéssel kezelni az
információk megosztását.

A bejelentéses rendszer bevezetése
Az új rendelkezések hatálybalépésével megszűnt a fúziók engedélyezésére vonatkozó,
a kérelemre induló közigazgatási eljárás, a 2017. január 15-ét követően létrejött
összefonódások esetében a vállalkozásokat csupán bejelentési kötelezettség terheli a
meghatározott küszöbértéket elérő összefonódásokat illetően.
A bejelentéses eljárás igazgatási szolgáltatási díja egy millió forintra csökkent a korábbi
négy millióhoz képest. Jelentősen egyszerűsödött és rövidült a benyújtandó űrlap is.
A bejelentés benyújtását követően a GVH 8 napon belül megvizsgálja a beadványt,
és dönt a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról, vagy hatósági bizonyítvánnyal
tudomásul veszi az összefonódás bejelentését, és ezzel megadja hozzájárulását az
összefonódás végrehajtásához. A versenyhivatal abban az esetben indít hivatalból eljárást
az összefonódás vizsgálatára, amennyiben nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás az
érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését, vagyis nem
egyértelműen aggálymentes. A GVH az erre vonatkozó iránymutatását és gyakorlatát
külön közleményben tette közzé a törvény módosításával egyidejűleg.
Amennyiben a GVH versenyfelügyeleti eljárás megindításáról dönt, annak határideje
továbbra is 30 nap (egyértelműen versenyproblémát felvető fúziók esetében 4 hónap), és
az eljárás megindításával további 3 millió (egyértelműen versenyproblémát felvető fúziók
esetében további 15 millió) forintos eljárási díj megfizetésére kötelezi a GVH a bejelentő
vállalkozást.
Az új bejelentéses rendszerben tehát felértékelődik a bejelentéses dokumentációval
kapcsolatos tartalmi és formai előírások megfelelő teljesítése, hiszen az eljárás megindítása
jelentős, 3 millió forintos eljárási díj fizetési kötelezettséget és a 8 napos határidő legalább
30 napra való meghosszabbítását jelenti.

A küszöbszámok módosítása
A törvénymódosítás megemelte a kötelező bejelentés árbevételi küszöbét és bevezetett
egy új, nem objektív összefonódás bejelentési szempontot is, mely alapján a vállalkozások
saját felelőssége lett annak mérlegelése, hogy szükséges-e a tranzakció GVH-hoz való
bejelentése.
A 2017. január 15-ét követően létrejött összefonódások esetében abban az esetben
kötelező az összefonódást a GVH-hoz bejelenteni, ha mind a vevői, mind a céltársaság
esetében a nettó belföldi árbevétel meghaladja az 1 milliárd forintot, valamint az összes
érintett vállalkozáscsoport, vagyis a vevői vállalkozáscsoport és a céltársaság együttes
árbevétele meghaladja a 15 milliárd Ft-ot.
Az árbevétel számításakor fontos változás, hogy Magyarországon bejegyzett vállalkozások
esetében már nem a teljes nettó árbevétel, csak a nettó belföldi árbevétel kerül figyelembe
vételre.
A fenti árbevételi küszöbök teljesülése esetén az összefonódás bejelentése kötelező. Ebben
az esetben a fúziók végrehajtására a GVH jóváhagyásáig szigorú tilalom vonatkozik, és a
bejelentés elmulasztása bírságot von maga után. Az ilyen összefonódások bejelentésének
elmulasztása esetén a GVH az összefonódás végrehajtásától számított öt évig eljárást
indíthat és versenyaggályok azonosítása esetén beavatkozhat, vagyis az összefonódást
akár utólag megtilthatja, illetve kötelezettséget szabhat ki.
A versenytörvény módosítása bevezetett egy új összefonódás-vizsgálati küszöbértéket,
az 5 milliárd forint nettó belföldi árbevételt elért társaságok esetén a kötelező bejelentési
küszöböt el nem érő összefonódást akkor kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnál,
ha nem nyilvánvaló, hogy az nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett
piacon.
Az ötmilliárdos összefonódás-vizsgálati küszöbérték felett, de a kötelező árbevételi
bejelentési küszöb alatti összefonódások esetében tehát a bejelentés nem objektív feltétel
teljesüléséhez kötött. Annak értelmezésére, hogy melyik összefonódás esetében nem
nyilvánvaló a versenyaggályok kizárhatósága, a GVH közleménye ad támpontokat, de
mindenképp javasolt versenyjogi szakértő iránymutatását is kérni a kérdésben.
A kötelező bejelentési küszöböt elérő összefonódások esetéhez képest jelentős különbség,
hogy a csak az ötmilliárdos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket elérő tranzakciókra
nem vonatkozik végrehajtási tilalom, vagyis a feleknek nem kell megvárniuk a tranzakció
zárásával a GVH jóváhagyását. Bejelentés hiányában, ezen esetekben az összefonódás
végrehajtásától számított legfeljebb hat hónapig van lehetősége a GVH-nak hivatalból
történő eljárásindításra, vagyis a fúzió versenyhatásainak érdemi megvizsgálására és
versenyaggályok esetén beavatkozásra.

A rajtaütés lehetőségének bevezetése
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A törvénymódosítás az egyszerű megítélésű ügyek elbírálásához kapcsolódó adminisztratív
terhek és költségek csökkentése mellett ugyanakkor a lehetőséget adott a GVH-nak a
jövőben az összefonódások vizsgálata esetében is bírói engedéllyel történő helyszíni
kutatásokra, „rajtaütésekre”.

Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló,
adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást
nyújtó vállalatainak. Tapasztalatunk és az
általunk nyújtott minőségi szolgáltatások
segítséget nyújtanak a bizalom
megerősítésében a tőkepiacokon és a
gazdaságban világszerte. Olyan kivételes
vezetők kerülnek ki munkatársaink közül,
akik közösen azért dolgoznak, hogy
megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni
vállalásaiknak. Ennek érdekében kiemelkedő
szerepet játszunk egy jobban működő világ
felépítésében munkatársaink, ügyfeleink és
a minket körülvevő közösségek számára.

Rajtaütésre adhat okot, ha valószínűsíthető, hogy a vevő a GVH engedélyét megelőzően
gyakorolta irányítási jogait, vagyis megsértette a végrehajtási tilalmat, vagy a
versenyhatósági jóváhagyást megelőzően a felek információcserével vagy más módon
jogellenesen összehangolták magatartásukat. A rajtaütésre okot adhat az is, ha felmerül
annak gyanúja, hogy az ügyfél az összefonódás-bejelentésben lényeges tényt hallgatott
el a hatóság elől, vagy nem a valóságnak megfelelő tényeket közölt. Az ilyen esetben
kiszabható eljárási bírság maximuma a vállalkozás az előző évi nettó árbevételének 1%-a is
lehet.

Az előzetes egyeztetés fontossága, az expressz eljárás lehetősége
A GVH kimondott célja a bevezetett bejelentéses rendszerrel, hogy a versenyproblémát
nem felvető összefonódások esetében az ügyet, amennyiben lehetséges – hasonlóan
az Európai Bizottság gyakorlatához – már az előzetes egyeztetés keretében érdemben
vizsgálja. Ilyen esetekben a bejelentést követően a GVH akár egy nap alatt, ún. „expressz
eljárásban” is kiadhatja a bejelentés tudomásul vételéről a hatósági bizonyítványt.
Az „expressz eljárásra” azoknak az egyszerűbb, nyilvánvalóan versenyproblémát
nem felvető tranzakciók bejelentése kapcsán kerülhet sor, amikor teljes körű előzetes
egyeztetés előzte meg az összefonódás-bejelentést, emellett az összefonódás-bejelentés
valamennyi szükséges információt és iratot tartalmazza.
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Amiben számíthat ránk:
Az EY az M&A tranzakciók teljeskörű versenyjogi támogatását
biztosítja a tranzakciók kockázatelemzésétől kezdve, a tárgyalási
folyamatok compliance támogatásán keresztül és a hatósági eljárás
lezárultáig.
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