
 

 

  

Az oroszlányi kábelhálózat felvásárlásának vizsgálatára veti be a 

GVH az új eszközét 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) először indított versenyfelügyeleti eljárást az 5 

milliárd forintos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket elérő, be nem jelentett 

összefonódás vizsgálatára a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel szemben. 

A versenytörvény szerint azok az összefonódások bejelentés-kötelesek, amelyekben a 

részes felek együttes árbevétele meghaladja a 15 milliárd forintot és legalább kettőé az 1 

milliárd forintot. Emellett a 2017. január 15-től bevezetett szabályok alapján külön 

versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálhatók azok a kisebb fúziók is, amelyeknél a részes 

felek együttes árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot és az érintett piacon a verseny 

jelentős mértékű csökkenésének esélye nem zárható ki. Az ilyen tranzakciókat a GVH a 

végrehajtást követő hat hónapon belül vizsgálhatja. A GVH még nem indított ilyen eljárást 

hivatalból az új szabályok hatályba lépése óta. 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2017 augusztusában húsz településen vette át a 

Greencom Kft. hírközlési rendszerét és a kapcsolódó előfizetői- és szerződésállományt 

összefonódásnak minősülő tranzakció keretében. Ezen összefonódás vizsgálatára a 

GVH Vj/49/2017. számon azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert az 

összefonódás elérte az 5 milliárd forintos összefonódás-vizsgálati küszöbértéket, és egy 

település esetében (Oroszlány) felvetődött a verseny jelentős mértékű csökkenésének 

lehetősége. A GVH egy magánszemély panasza alapján mérlegelte az eljárás indításának 

szükségességét.  

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az 

összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal jár, továbbá ilyen 

esetekben a tranzakció bejelentés nélküli végrehajtása nem minősül a végrehajtási 

tilalom megsértésének. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a 

versenyhatások megállapítására és értékelésére irányul. A törvény szerint az eljárás 

lefolytatására biztosított időtartam négy hónap.  

Az ügy hivatali száma: Vj/49/2017. 

Budapest, 2017. november 8. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

tel.: (+36-1) 472-8902 

fax: (+36-1) 472-8898 

mobil: +3630 618-6618 

e-mail: basa.andrea@gvh.hu 

sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  

További információk: 

GVH Ügyfélszolgálata 

tel: (+36-1) 472-8851 

e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  
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