VERSENYTANÁCS

Vj-17-012/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bellák és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt
Magyar Tıketársaság Zrt. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti
kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a V. G. és E. Gy.
igazgatósági tagok által képviselt Milton Bank Zrt. (Budapest), - tárgyaláson kívül meghozta az alábbi
határozatot
A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Tıketársaság Zrt. irányítást szerezzen a Milton
Bank 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 Magyar Tıketársaság Zrt. szerzıdést kötött a Milton Bank Zrt.
részvényei 100 százalékának megvásárlására.
2) A kérelmezı a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2010. február 17-én (a törvényi
határidın belül) 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
részvényvásárlás engedélyezését kérte.
3) A kérelmezett részvényvásárlást a 139/2004/EK rendelet alapján az Európai
Közösség Bizottságához nem kellett bejelenteni.
4) A vizsgáló által a Tpvt. 68. §-ának (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a
Magyar Tıketársaság Zrt. 2010. március 26-án teljesítette maradéktalanul.
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II.
Az összefonódás részvevıi

A Magyar Tıketársaság Zrt.
5) A Magyar Tıketársaság Zrt. cégmásolat szerinti tevékenységei a következık:
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; máshova nem sorolt egyéb információs
szolgáltatás; saját tulajdonú ingatlan adásvétele; saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése;
ingatlanügynöki
tevékenység;
ingatlankezelés;
üzletvezetés; PR, kommunikáció; máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos,
mőszaki tevékenység; immateriális javak kölcsönzése; építményüzemeltetés;
konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; követelésbehajtás; máshova nem
sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás; oktatást kiegészítı tevékenység;
épületépítési projekt szervezése.
6) A Magyar Tıketársaság Zrt. tulajdonosa Demján Sándor, akinek közvetlen vagy
közvetett irányítása alá számos vállalat tartozik mind Magyarországon, mind
külföldön. A tervezett összefonódásban közvetett résztvevınek minısülı
magyarországi vállalkozások fıtevékenységei a következık a beadott cégmásolatok
alapján: folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása; saját tulajdonú ingatlan adásvétele;
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése; szállodai szolgáltatás; légi szállítást kiegészítı szolgáltatás; film-,
video-, televíziómősor gyártás; épületépítési projekt szervezése; gızellátás,
légkondicionálás; lakó- és nem lakó épület építése; biztonsági rendszer szolgáltatás;
vagyonkezelés (holding); sportlétesítmény mőködtetése; villamosenergia-termelés;
üzem-, tüzelıanyag nagykereskedelme; villamosenergia-elosztás; számítógépes
programozás; szılıtermesztés; szılıbor termelése; ingatlankezelés.
7) A vállalkozáscsoport fı tevékenységei a következık:
• az érintett vállalkozások egy része ún. holding társaság, tényleges gazdasági
tevékenységet nem fejt ki, hanem számos vállalkozást foglal össze, illetve azok
tevékenységeit koordinálja,
• az érintett vállalkozások további része elsısorban ingatlanokkal kapcsolatos
tevékenységet fejt ki, ezen belül ingatlanfejlesztési, ingatlanhasznosítási, ingatlan
bérbeadási, ingatlanértékesítési és ingatlan üzemeltetési feladatokat lát el.
• egyes érintett vállalkozások az elızıekkel is összefüggésben építési, kivitelezési
feladatokat látnak el, illetve ezek finanszírozásával foglalkoznak,
• vannak vállalkozások, amelyek a fentiek alá nem sorolható tevékenységeket
végeznek (szerencsejáték, energetika, tüzelık értékesítése, magazin kiadás,
szállodai szolgáltatás, vendéglátói tevékenység, repülési szolgáltatás,
borértékesítés, szılıértékesítés).
8) A külföldön bejegyzett közvetett résztvevı vállalkozások Magyarország területén
árbevételt nem értek el.
9) A Magyar Tıketársaság Zrt. és a hozzá kapcsolódó, a jelen ügy szempontjából
közvetett résztvevınek minısülı vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport nettó
árbevétele 2008-ban hozzávetılegesen 62,1 milliárd forint volt. Az egymás közötti
forgalom kiszőrésével meghatározott nettó árbevétel 2008-ban mintegy 44,5 milliárd
forintot tett ki.
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A Milton Bank Zrt.
10) Az 1985-ben alakult, s korábban Általános Vállalkozási Bank Rt., Westdeutsche
Landesbank (Hungaria) Rt., WestLB Hungaria Bank Rt., valamint WestLB Hungaria
Bank Zrt. név alatt mőködı Milton Bank Zrt. számára a pénzügyi szolgáltatások
külföldi pénznemben történı végzését a Magyar Nemzeti Bank 1994-ben
engedélyezte. A Milton Bank Zrt. 2000. április 17-tıl a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének 41031-4/1999 számú határozata alapján univerzális banki
tevékenységet végez.
11) A Milton Bank Zrt. a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 3.§-ában felsorolt pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatások
végzésére, a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,
illetve a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti befektetési szolgáltatásiés kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult, emellett
likviditás- és kockázatkezelési tevékenységet folytat. Elsısorban külföldi, illetve
vegyes tulajdonú, valamint belföldi nagy és középvállalatok részére végzett pénzügyi
szolgáltatásokat, betétgyőjtést, kereskedelmi és szindikált hitelezést, kölcsönügyletek
lebonyolítását,
pénzpiaci
mőveleteket,
bankszámlavezetést
és
kereskedelemfinanszírozást, valamint egyéb bankszámla ügyleteket, bankgarancia
vállalást és határidıs ügyleteket. Lakossági pénzügyi szolgáltatást nem nyújt,
eltekintve néhány lakossági betéttıl.
12) A Milton Bank Zrt. 100%-os tulajdonosa és egyedüli irányítója a Wallis Befektetési,
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelı Zrt., amely vállalkozás 100%-os
tulajdonszerzését a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-99/2009 számú eljárás során
engedélyezte.
13) Mivel a Magyar Tıketársaság Zrt. a Milton Bank Zrt. részvényei 100%-ának
megvásárlásával szerez irányítást a Milton Bank Zrt. felett, a Milton Bank Zrt.
jelenlegi tulajdonosának a tranzakciót követıen nem marad tulajdoni részesedése a
Milton Bank Zrt.-ben, illetıleg nincs a Milton Bank Zrt. által irányított más
vállalkozás, az ügynek nincsenek közvetett résztvevıi a kérelmezett Milton Bank Zrt.
oldaláról.
14) A Milton Bank Zrt.-nek a Tpvt. 24. §-ának (3) bekezdés szerinti nettó árbevétele
2008-ban 3,9 milliárd forintot tett ki. A 2009-es üzleti évre vonatkozóan a kérelmezı
benyújtotta a Milton Bank mérlegének és eredménykimutatásának nem auditált, üzleti
titoknak minısülı munkaanyagát.

III.
Az engedélykérési kötelezettség

15) Az 1) pont szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2)
bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minısül.
16) Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok 2008. évi – a Tpvt. 27. §-ának (1)
bekezdése szerint számított – nettó árbevétele együttesen meghaladta a
tizenötmilliárd forintot, és ezen belül mindkettıé az ötszázmillió forintot, ezért a
kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági
Versenyhivatal engedélye szükséges.
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IV. Az érintett piac

17) A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát
alkotó áru és földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés
szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenıen figyelembe kell vennie az azt –
a felhasználási célra, az árra, a minıségre és a teljesítés feltételeire tekintettel –
ésszerően helyettesítı árukat (keresleti helyettesíthetıség), továbbá a kínálati
helyettesíthetıség szempontjait. A (3) bekezdése szerint földrajzi terület az, amelyen
kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevıen kedvezıtlenebb feltételek mellett
tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítıje nem, vagy csak számottevıen
kedvezıtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.
18) Az engedélyezési kérelem kapcsán érintett piac a vállalkozások számára nyújtott
univerzális banki pénzügyi és befektetési szolgáltatások magyarországi piaca. Az
ezen piacon folytatott gazdasági tevékenység részletesen szabályozott.
19) Magyarországon a Milton Bank Zrt. mellett jelenleg öt további olyan bank mőködik,
melyek a vállalati ügyfelekre specializálódtak: a Calyon, a Commerzbank, a Deutsche
Bank, a Fortis Bank és ING Bank. A vállalatok számára szolgáltatásokat nyújtó többi
hitelintézet lakossági szolgáltatásokat is kínál.
20) A rendelkezésre álló adatokból megállapíthatóan a Milton Bank Zrt. piaci részesedése
a vállalati hitelek esetében nem éri el az 1%-ot.
21) A Milton Bank Zrt. legfontosabb versenytársaiként a Commerzbank, az ING Bank és
a Calyon került megnevezésre a Magyar Tıketársaság Zrt. által. A Milton Bank Zrt.
piaci részesedése még kizárólag ezen három versenytársat tekintve is jóval 10% alatti
mind a vállalati hitelkihelyezéseket, mind a betéteket tekintve.
22) A Gazdasági Versenyhivatal által a bankágazati vizsgálat kapcsán 2007-ben
megrendelt piackutatásból megállapíthatóan a vállalati banki szolgáltatások piaca a
lakossági banki szolgáltatások piacához képest versenyzıbb piacnak tekinthetı.

V.
Az engedélyezés

23) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja
meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem csökkenti jelentıs mértékben a
versenyt az érintett piacon (14. §), különösen gazdasági erıfölény létrehozása vagy
megerısítése következményeként.
24) A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás
horizontális, vertikális, portfolió és konglomerátum hatásait vizsgálja. A
Versenytanács gyakorlatát a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács
Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglalja
össze.
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25) Az összefonódás kapcsán a kérelmezı oldaláról érintett vállalkozáscsoport tagjai és a
kérelmezett vállalkozás nem tevékenykednek azonos piacokon, továbbá a kérelmezett
piaci részesedése az érintett piacon csekély (1% alatti), így az összefonódás
következtében horizontális hatás fellépése nem valószínősíthetı.
26) A kérelmezett a vállalkozásoknak nyújt szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában a
kérelmezı oldaláról érintett vállalkozáscsoport tagjai potenciális (vagy tényleges)
ügyfelek. Mindazonáltal a kérelmezett csekély piaci részesedése alapján vertikális
hatás fellépése az összefonódás következtében nem valószínősíthetı.
27) Az összefonódás következtében portfolió vagy konglomerátum hatás fellépése sem
valószínősíthetı.
28) A fentiek alapján a Versenytanács (a Közleményben foglaltakra is tekintettel)
• megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás nem vet fel versenyjogi
aggályokat, ezért az összefonódás piaci hatásainak további részletes elemzése
szükségtelen,
• alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint az
eljárást befejezı döntést a kérelem beérkezésétıl, illetve a hiányok pótlásától
számított 35 munkanapon belül kell meghozni, amennyiben „az engedély a 30. §
(2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg”.

VI.
Eljárási kérdések

29) 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 négymillió forintot elızetesen lerótta.
30) A Versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával –
tárgyaláson kívül hozta meg.
31) Az ügyfeleket megilletı jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2010. április 15.

dr. Zavodnyik József sk.
elıadó versenytanácstag
dr. Dobos Gergely sk
versenytanácstag

5. o l d al

dr. Miskolczi Bodnár Péter sk.
versenytanácstag
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