VERSENYTANÁCS

Vj-18/2009/7.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további
ügyfélként részt vett KFKI Direkt Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. irányítást szerezzen
a KFKI Direkt Kft. 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 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a továbbiakban: MT) 2009. február 9-én
Üzletrész Adásvételi Szerzıdést (a továbbiakban: Szerzıdés) kötött KFKI Direkt Kft.
üzletrészei 100 százalékának megvásárlására.

2) A kérelmezı a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2009. február 16-án benyújtott
kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló,
módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének
rendelkezései alapján az 1) pontban hivatkozott tranzakció engedélyezését kérte.
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3) A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezı
2009. március 23-án teljesítette.

II.
Az összefonódás részvevıinek piaci helyzete

4) Az MT a Deutsche Telekom AG által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban:
DT-csoport) tagja. A DT-csoport magyarországi tagjai – a csoporton belüli forgalom
nélkül – a 2007. évben 500 milliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el.

5) A DT-csoport magyarországi tagjainak meghatározó tevékenysége a vezetékes és
mobil távközlés, valamint a kábeltelevíziós szolgáltatás. A csoport tagjai ezen
túlmenıen foglalkoznak
–

informatikai

szolgáltatással

(azon

belül

rendszerintegrációs,

hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint szoftvertámogatás és
üzembehelyezés szolgáltatással);
–

online tartalomszolgáltatással és reklámértékesítéssel; továbbá

–

mobil technológián alapuló tartalombeszerzéssel és tartalomértékesítéssel.

6) A KFKI Direkt Kft. szintén foglalkozik rendszerintegrációs, hardvertámogatás és
üzembe helyezés, valamint szoftvertámogatás és üzembehelyezés szolgáltatással. A
Szerzıdés

értelmében

az

ezen

szolgáltatásokon

túlmenıen

végzett

üzleti

tevékenységekhez tartozó eszközök és munkavállalók legkésıbb az 1) pont szerinti
tranzakció zárásáig egy, a KFKI Direkt Kft-bıl kiválással létrejövı vállalkozásba
kerülnek át.

7) A KFKI Direkt Kft. 2007. évi rendszerintegrációs, hardvertámogatás és üzembe
helyezés, valamint szoftvertámogatás és üzembehelyezés szolgáltatással elért nettó
árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. A KFKI Direkt Kft. más vállalkozás
felett irányítási joggal nem rendelkezik.

8) A magyarországi forgalomból a rendszerintegrációs, a hardvertámogatás és üzembe
helyezés, valamint a szoftvertámogatás és üzembehelyezés szolgáltatások egyike
esetében sem haladja meg a DT-csoport részesedése az 15, a KFKI Direkt Kft-é pedig
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az 1 százalékot. Az említett tevékenységeket nagyszámú, jelentıs nemzetközi
háttérrel rendelkezı vállalkozás végzi Magyarországon és mindegyik tevékenység
esetén több olyan vállalkozás is van, melynek részesedése a magyarországi
forgalomból meghaladja a DT-csoport és a KFKI Direkt Kft. együttes részesedését.

III.
Az engedélykérési kötelezettség

9) Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a)
pontja alapján – mint közvetlen irányításszerzés – összefonódásnak minısül.

10) Az összefonódással érintett két vállalkozás-csoport (a Tpvt. 26. § alapján: a KFKI
Direkt Kft. és a DT-csoport) 2007. évben elért – a Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint
számított – 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.

11) A két vállalkozás-csoport összefonódást megelızı (2008.) évi auditált nettó árbevételi
adatai a kérelem elbírálásakor még nem álltak rendelkezésre, ezért a Versenytanács a
2007. évi adatokat vette figyelembe. A Versenytanács ugyanis kialakult gyakorlatával
(Vj-32/2008.) egyezıen – analógiaként – a Tpvt. 24. § (1) bekezdése tekintetében is
alkalmazhatónak ítéli a Tpvt. 78. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint ha a
megelızı üzleti évben elért nettó árbevételrıl nem áll rendelkezésre hitelesnek
tekinthetı információ, akkor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az
irányadó. A Versenytanács álláspontja szerint – fıszabályként – a vállalkozás auditált
éves mérlegbeszámolójában foglaltak minısülnek hiteles információnak.

12) Megjegyzi továbbá a Versenytanács, hogy a KFKI Direkt Kft. esetében nem a teljes
2007. évi nettó árbevételét vette figyelembe, hanem annak csak a rendszerintegrációs,
a hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint a szoftvertámogatás és
üzembehelyezés szolgáltatással elért részét. A fenti szolgáltatásokhoz nem
kapcsolódó eszközök és jogok ugyanis az összefonódást eredményezı tranzakció
zárását megelızıen átkerülnek egy a KFKI Direkt Kft-bıl kiváló vállalkozáshoz (lásd
6. pont). Ez tehát azt jelenti, hogy a formáját tekintve a KFKI Direkt Kft. feletti
irányításként megvalósuló összefonódás, tartalmilag a KFKI Direkt Kft. fenti
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szolgáltatásokat végzı része feletti irányítás megszerzését jelenti. Ilyen esetben a
Versenytanács álláspontja szerint alkalmazandó a Tpvt. 27. § (4) bekezdése, mely
szerint vállalkozásrész esetében az azt értékesítı vállalkozás által az értékesített
eszközök és jogok hasznosításával elért elızı évi nettó árbevételt kell figyelembe
venni.
IV.
Az engedélyezés

13) 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. §).

14) A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás
horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja – a saját több
éves gyakorlatát – a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács
Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak
szerint.

15) Az összefonódásban résztvevı két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján számolni
kell horizontális hatással. Az ebben az összefüggésben szóbajöhetı legszőkebb
érintett piacok (Tpvt. 14. §) áru szempontjából a rendszerintegrációs, a
hardvertámogatás

és

üzembe

helyezés,

valamint

a

szoftvertámogatás

és

üzembehelyezés szolgáltatás; földrajzi értelemben pedig Magyarország egész területe.
Ezen érintett piacokon az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri
el azt a mértéket (20 százalék), amely felett a Versenytanács Közleményben is
rögzített gyakorlata szerint felmerülhetnek versenyaggályokra alapot adó horizontális
hatások. Az irányítás alá kerülı vállalkozás-csoport érintett piaci részesedései alapján
káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatással sem kell számolni.

16) 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.
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17) A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltakra is tekintettel
alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon
belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján
nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.
Eljárási kérdések

18) 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.

19) A Versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával –
tárgyaláson kívül hozta meg.

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

Budapest, 2009. április 23.
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