VERSENYTANÁCS

Vj-199/2007/011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bonitás 2002 Befektetı és Tanácsadó Kft.
összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként
részt vett az Investgroup-Boly Üzletviteli, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. - tárgyaláson
kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bonitás 2002 Befektetı és Tanácsadó Kft. irányítást
szerezzen az Investgroup-Boly Üzletviteli, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstıl számított harminc napon belül
kérhetik a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó
keresettel.

Indokolás

I.
A kérelmezett összefonódás

1)

A kérelmezı Bonitás 2002 Befektetı és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Bonitás
Kft.) 2007. október 31-én Részvény Adásvételi Szerzıdést kötött az InvestgroupBoly Üzletviteli, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: I-B Zrt.)
alaptıkéjének 6 százalékát kitevı részvények megvásárlására.

2)

A Bonitás Kft. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz – mint vállalkozások
összefonódásához – 2007. november 30-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen
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piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban:

Tpvt.)

VI.

fejezetének

rendelkezései

alapján

a

Gazdasági

Versenyhivatal engedélyét kérte.

3)

A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt
hiánypótlást a kérelmezı 2008. február 15-én teljesítette.

II.
Az összefonódás résztvevıinek piaci helyzete

A Csányi-csoport

4)

A Bonitás Kft. üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa dr. Csányi Sándor, aki által
irányított

vállalkozás-csoport

állattenyésztéssel

és

(a

továbbiakban:

növénytermesztéssel,

Csányi-csoport)

valamint

azokhoz

tagjai

kapcsolódó

szolgáltatásokkal, bortermeléssel, takarmánygyártással, hús- és tejfeldolgozással,
továbbá lıszergyártással foglalkoznak.

5)

A Csányi-csoport – a csoporton belüli forgalom nélkül – a 2006. évben 15 milliárd
forintot meghaladó nettó árbevételt ért el.

6)

A Csányi-csoport részesedése a magyarországi forgalomból egyetlen növény
esetében sem éri el az 1 százalékot. Az állattenyésztés termékei közül 1 százalékot
meghaladó részesedése a magyarországi termelésbıl csak a nyerstejbıl (1-1,5
százalék

közötti)

és

a

vágósertésbıl

van

(5

százalék

körüli),

mely

termékmennyiségek azonban gyakorlatilag teljes egészében a Csányi-csoporton belül
kerülnek felhasználásra.

7)

A

keveréktakarmány-gyártás

magyarországi

forgalmából

a

Csányi-csoport

részesedése 2 százalék körüli, a Csányi-csoport egyik tagja és egy másik vállalkozás
által közösen irányított Tendre Kft-é pedig mintegy 10 százalék.

8)

A Csányi-csoport húsfeldolgozási tevékenységének meghatározó alapanyaga a
vágósertés. Résesedése az országos vágósertés felvásárlásból 11 százalék, melynek
közel fele (lásd 6. pont) azonban a csoporton belülrıl származik. A Csányi-csoport
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részesedése az országos nyerstej felvásárlásból közel 20 százalék, amelynek egy
része (lásd 6. pont) szintén a csoporton belülrıl származik.

A Boly-csoport

9)

Az I-B Zrt. részvényeinek 44,05 százaléka a Csányi-csoport tagjainak tulajdonában
van.

10) Az I-B. Zrt. által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve
irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Bolycsoport) meghatározó tevékenysége a növénytermesztés és az állattenyésztés,
valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá a takarmánygyártás.

11) A Boly-csoport – a csoporton belüli forgalom nélkül – a 2006. évben 15 milliárd
forintot meghaladó nettó árbevételt ért el.

12) A

Boly-csoport

részesedése

a

növénytermesztési

termékek

magyarországi

forgalmából az 1 százalékot kizárólag a cukorrépa (2,1 százalék) esetében haladja
meg. Az állattenyésztési termékek magyarországi termelésébıl a nyerstej és a
vágósertés esetében is 1-1,5 százalék közötti mértékben részesedik, és azok
túlnyomórészét a Csányi-csoport részére értékesíti. A többi állattenyésztési termék
esetében részesedése az országos termelésbıl nem éri el az 1 százalékot.

13) A keveréktakarmányok magyarországi forgalmából a Boly-csoport részesedése
mintegy 7 százalék.

III.
Az engedélykérési kötelezettség

14) A Bonitás Kft. 1) pont szerinti részvény vásárlásával a Csányi-csoport tagjainak
együttes részesedése az I-B. Zrt. részvényeibıl 44,05 százalékról 50,05 százalékra
növekszik. Ezáltal Csányi Sándor egyedüli közvetett irányítást szerez az I-B. Zrt.
felett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján vállalkozások
összefonódásának minısül.
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15) Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (Tpvt. 26. § szerint: a Csányi- és a
Boly-csoport tagjai) 2006. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízenötmilliárd
forintot, ezen belül mindkettıé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett
összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal
engedélye szükséges.

IV.
Az engedélyezés

16) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg
az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erısít meg olyan
gazdasági erıfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását,
fennmaradását vagy fejlıdését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

17) A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás
horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági
Versenyhivatal

Elnökének

és

a

Versenytanács

Elnökének

1/2003.

számú

Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

18) A Csányi- és a Boly-csoport azonos tevékenysége a növénytermesztés, az
állattenyésztés és a takarmánygyártás. Ebben a körben azonban egyetlen olyan áru
sincs, melybıl részesedésük együttesen Magyarországon – mint a Tpvt. 14. § (3)
bekezdése szerinti földrajzi piacon – elérné azt a mértéket (20 százalék), amely felett
a Közlemény szerint felmerülhetnek versenyaggályokra alapot adó horizontális
hatások. A keveréktakarmányok esetében a piaci részesedés a Csányi-csoport és egy
másik vállalkozás-csoport által közösen irányított Tendre Kft. részesedésével (lásd 7.
pont) együtt is kevesebb, mint 20 százalék.

19) A Boly-csoport (mint eladó) és a Csányi-csoport (mint vevı) a nyerstej és a
vágósertés esetében állnak egymással vertikális kapcsolatban. Egyik csoport egyedüli
piaci részesedése sem haladja meg azt a mértéket (25 százalék), amely felett a
Közlemény szerint káros vertikális hatásokkal lehetne számolni.

4. o l d al

GV H VE R SE NYT AN ÁC S

20) A Boly-csoport tevékenysége részhalmaza a Csányi-csoporténak, ezért az
összefonódás nem jár együtt portfolió hatással. A Boly-csoport piaci részesedései
alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

21) Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
határozatában – egyezıen a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói
indítvánnyal – az összefonódást engedélyezte.

22) A Közleményben foglaltak alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás
esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

V.
Eljárási kérdések

23) A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következıleg az eljárási
díj megfizetésérıl nem kellett rendelkezni, mert a kérelmezı a Tpvt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kettımillió forintot elızetesen lerótta.

24) A Versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával –
tárgyaláson kívül hozta meg.

25) Az ügyfeleket megilletı jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2008. március 28.
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