
 

 

AZ EGYSZERŰSÍTETT- ÉS TELJES KÖRŰ ELJÁRÁSBAN ENGEDÉLYEZHETŐ 
ÖSSZEFONÓDÁSOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAIRÓL SZÓLÓ 1/2003. SZÁMÚ 

KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁSA 

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖKÉNEK ÉS A GVH VERSENYTANÁCSA ELNÖKÉNEK 1/2005. SZÁMÚ 

KÖZLEMÉNYE 

 

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 36. § (6) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási 
gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. E közlemények nem kötelező erejűek; funkciójuk 
annak rögzítése, hogy a jogalkalmazó milyen tartalommal tölti meg a jogszabály rendelkezéseit, 
összefoglalva a múltban kialakult, illetve a jövőben követni kívánt jogalkalmazási gyakorlatot. 

 

2. A Tpvt. módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 2005. november 1-jei hatállyal a 
vállalkozások számára kedvezően változtatta meg az egyszerűsített, illetve az teljes körű 
összefonódás engedélyezési eljárások egyes szabályait. Egyrészt hatvan napról húsz napra 
csökkentette az egyszerűsített eljárás esetén a GVH által alkalmazható határidő meghosszabbítást. 
Másrészt rendelkezett arról, hogy a GVH-nak az egyszerűsített eljárás negyvenöt napos határidejének 
letelte előtt döntenie kell arról, ha a kérelmet teljes körű eljárásban bírálja el. 

 

3. A Tpvt. rendelkezéseiben bekövetkezett előzőek szerinti módosításokkal összefüggésben az 
1/2003. számú közlemény II. részének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
II. rész a következő 9/A. ponttal egészül ki.  

 

„9. A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac), illetve b) pontja értelmében az engedélyköteles 
összefonódások elbírálásakor az érdemi határozatot:  

 

• 45 (illetve az elintézési határidőnek a Tpvt. 63.§ (6) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén: 
65) napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan 
nem tagadható meg (egyszerűsített eljárás), mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdés alapján az 
eljárási díj kettőmillió forint,  

 

• 120 (illetve az elintézési határidőnek a Tpvt. 63. § (6) bekezdése szerinti meghosszabbítása 
esetén: 180) napon belül kell meghozni minden egyéb esetben (teljes körű eljárás), mely 
esetekben a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése alapján az eljárási díj tízmillió forint.  
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9/A. A Tpvt. 63. § (4) bekezdése szerint az eljáró versenytanácsnak az összefonódás 
engedélyezése iránti kérelem, illetve a hiányok pótlásától számított negyvenöt napon belül az alábbi 
tartalmú döntések valamelyikét mindenképpen meg kell hoznia.  

 

a. Érdemi határozatban döntés az összefonódásról, melynek tartalma nem csak az 
egyszerűsített eljárásban történő engedélyezés lehet, mert a Tpvt. nem zárja ki az teljes 
körű eljárás negyvenöt napon belül történő lezárását (ebben az esetben az érdemi 
határozat magában foglalja az alábbi c. pont szerinti döntést is). 

 

b. Az ügyintézési határidő húsz nappal történő meghosszabbítása, melyről nem csak az 
eljáró versenytanács, hanem a vizsgáló is hozhat végzést. Ebben az esetben (az alábbi c. 
pont szerinti döntés hiányában), az érdemi határozat már csak az összefonódás 
egyszerűsített eljárásban történt engedélyezése lehet. 

 

c. Teljes körű eljárássá nyilvánítás.” 

 

4. Az e közleményben foglaltakat a GVH a 2005. november 1-je után indult összefonódás 
engedélyezési eljárásokban alkalmazza. 

 

Budapest, 2005. december 20. 

 


