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TÁJÉKOZTATÓ 

AZ INDOKOLÁST ÉS JOGORVOSLATRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁST NEM TARTALMAZÓ ÚN. 

EGYSZERŰSÍTETT DÖNTÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN 

1. A Tpvt. 44. §-ának 2012. február 1-jétől hatályos szövege a versenyfelügyeleti eljárás 

tekintetében sem zárja ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. §-a (4) bekezdésének alkalmazhatóságát. A 

hivatkozott jogszabályhely a) pontja értelmében indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és 

az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét 

nem érinti. 

2. A GVH szerint
1
 a Ket. 72. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti egyszerűsített döntés 

meghozatalát kizáró további körülményként értékelhető, ha 

a) az ügyben a Ket. 44. §-a szerint szakhatósági közreműködés szükséges;
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b) az ügyben a Tpvt. 63. §-a (3) bekezdésének b) pontja alkalmazásának van helye;
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c) az ügyben a Tpvt. 30. §-ának (3) bekezdése szerinti feltétel vagy kötelezettség előírására 
kerül sor;
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d) a versenykorlátozó megállapodás nem felel meg a Tpvt. 30. § (5) bekezdése szerinti 
feltételeknek és ennek jelzését a Versenytanács szükségesnek tartja;
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e) az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének az 
egyszerűsített- és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének 
szempontjairól szóló 3/2009. számú közleményétől való eltérésre kerül sor;
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f) a kérelem késedelmesen került benyújtásra;
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g) a tranzakció összefonódáskénti minősülése nem egyértelmű (így különösen, de nem 
kizárólagosan a felek függetlensége,

8
 az irányítás jellege / ténye,

9
 az irányítás tartóssága,

10
 a 

közös vállalkozás teljes funkcionalitása,
11

 a vállalkozásrész definíciója
12

 tekintetében); 

h) az ügyben az engedélykéréssel kapcsolatos egyes kérdések tisztázása szükséges (így 
különösen, de nem kizárólagosan az érintett vállalkozás-csoportok azonosítása,

13
 a 

küszöbszámok vizsgálatához szükséges árbevételi adatok számítása,
14

 a GVH joghatósága,
15

 az 
engedélykérés időpontja

16
 tekintetében); 

i) valamely egyéb okból a Versenytanács úgy értékeli, hogy a döntés indokainak megismerése 
mellett méltányolható közérdek szól így például: 

i.  a közvélemény által kiemelten figyelemmel kísért ügy esetén,
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ii. többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú vállalkozás irányításszerzése esetén
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(ideértve továbbá azokat az eseteket, ha az állam vagy az önkormányzat

19
 közvetlenül, 

illetve vagyonkezelője útján szerez irányítást), 

iii. a döntés az előzőekben nem említett körben a jogalkalmazás szempontjából fontos 
megállapítást tartalmaz (például az érintett piac-meghatározás tekintetében).  
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 Ld. pl. Vj-3/2012.  


