
 

 

 

  

Végrehajtható az Opimus feletti irányításszerzés 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Konzum Befektetési 

Alapkezelő Zrt. (Konzum Alapkezelő), a Konzum Management Kft. (Konzum 

Management) és Mészáros Lőrinc irányítást szerezhet az Opimus Group Nyrt. 

(Opimus Nyrt.) felett.  

A tranzakciót bejelentő társaságok, a Konzum Alapkezelő és a Konzum Management a 

Jászai Gellért irányítása alatt álló vállalkozáscsoport részei, és e csoport a vizsgált 

tranzakció keretében Mészáros Lőrinc magánszeméllyel együtt 50%-ot meghaladó 

tulajdoni hányadot és közös irányítási jogot szerez az Opimus Nyrt.-ben.  

A tranzakció vizsgálatára a GVH azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert a 

bejelentésben foglalt információk alapján úgy ítélte meg, hogy be kell szereznie a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (Médiatanács) szakhatósági 

állásfoglalását, hiszen a Mészáros-csoport és az Opimus-csoport tagjai szerkesztői 

felelősséggel rendelkeznek a médiatartalom nyilvánossághoz való eljuttatásakor. A 

Médiatanács hatáskörének hiányára hivatkozva megszüntette a szakhatósági eljárást.  

A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor az érintett 

vállalkozáscsoportok – a Jászai-csoport, a Mészáros-csoport valamint az Opimus-

csoport – azonos (átfedő) tevékenységeit vizsgálta, és úgy látja, hogy az egyes 

cégcsoportok piaci részesedése 10% alatti a hirdetési felületek értékesítésének piacán, 

az irodai célú ingatlanhasznosítási piacon, a szállodai szolgáltatási és az építőipari 

szolgáltatási piacon, így a káros horizontális hatások kizárhatók. A GVH nem 

azonosított káros vertikális és portfólió-hatást sem, mivel az érintett csoportok piaci 

részesedései a kapcsolódó piacokon sem érik el a versenyt veszélyeztető szintet.  

Mindezek figyelembevételével a GVH megállapította, hogy a Konzum Alapkezelő, a 

Konzum Management és Mészáros Lőrinc az Opimus Group Nyrt. feletti közös 

irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a 

versenyt az érintett piacokon. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/26/2017. 

Budapest, 2017. június 21. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 
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További információk: 

GVH Ügyfélszolgálata 
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