ŰRLAP
ENGEDÉLYKÖTELES ÖSSZEFONÓDÁSHOZ SZÜKSÉGES
ENGEDÉLYKÉRÉS ELMULASZTÁSÁNAK
BEJELENTÉSÉHEZ

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől
A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,
a bejelentési űrlapokra vonatkozó általános, valamint az egyes bejelentési űrlapokhoz kapcsolódó tájékoztatókat!
(http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/urlapok/bejelentesi_urlap.html)

I.

A bejelentőre vonatkozó adatok

I.1.

Azonosító adatok

I.1.1.

I.1.2.

I.2.

A bejelentő (a megfelelő aláhúzandó)
a)

vállalkozás

b)

magánszemély

c)

egyéb

A bejelentő
a)

neve / cégneve:

b)

címe / székhelye:

c)

cégjegyzékszáma (vállalkozás esetén):

d)

telefonszáma (nem kötelező):

e)

e-mail címe (nem kötelező):

f)

tevékenysége és tevékenységének földrajzi területe (vállalkozás esetén):

A bejelentést benyújtó törvényes képviselőjére vagy meghatalmazottjára vonatkozó
adatok

Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a bejelentő nem magánszemély, illetve ha a magánszemély bejelentő a
bejelentést nem személyesen teszi meg
A bejelentéssel együtt a képviseleti jog, illetve a meghatalmazás igazolása is szükséges!

I.2.1.

A bejelentést
a)

a bejelentő törvényes képviselőjeként nyújtom be.

b)

a bejelentő meghatalmazott képviselőjeként nyújtom be.

(a megfelelő aláhúzandó)
I.2.2.

I.3.

A képviselő/meghatalmazott adatai:
a)

név:

b)

cím:

c)

telefonszám (nem kötelező):

d)

e-mail cím (nem kötelező):

Kéri-e annak a ténynek a titokban tartását, hogy bejelentéssel élt a GVH-nál? (a megfelelő
aláhúzandó)
a)

Igen

b)

Nem
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II.

A Bejelentett összefonódásban résztvevő vállalkozások adatai

II.1.

Az összefonódás közvetlen résztvevői

II.1.1.

Kérjük, hogy adja meg az összefonódásban közvetlenül résztvevő vállalkozások alábbi adatait
az összefonódást megelőző helyzetnek megfelelően:
Kérjük, a válaszokat vállalkozásonként külön-külön, adott esetben az azonosíthatóság érdekében a
vállalkozásokat megfelelő sorszámokkal jelölve adja meg.

[sorszám]
a)

közvetlen résztvevő neve/cégneve:

b)

közvetlen résztvevő címe/székhelye:

c)

közvetlen résztvevő
ca)

tevékenysége:

cb)

tevékenységének földrajzi területe:

…
II.2.
II.2.1.

Vállalkozáscsoportok
Ha az összefonódásban közvetlenül részt vevő vállalkozások valamely vállalkozáscsoport
tagjai, kérjük, nevezze meg a vállalkozáscsoportot, amelyhez a közvetlenül résztvevő tartozott
az összefonódás előtt és nevezze meg a vállalkozáscsoport Ön által ismert többi tagját, és
adja meg az alábbi adatokat.
Kérjük, a válaszokat vállalkozáscsoportonként külön-külön, adott esetben az azonosíthatóság érdekében
a vállalkozáscsoportokat megfelelő sorszámokkal jelölve adja meg.

[sorszám]
a)

a vállalkozáscsoport neve:

b)

a vállalkozáscsoportban részt vevő vállalkotások
ba)

neve/cégneve:

bb)

címe/székhelye:

bc)

tevékenysége, és annak földrajzi területe:

…..
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II.3.
II.3.1.

Engedélyezési küszöbszámok
Adja

meg

vagy

becsülje

meg

az

összefonódásban

részt

vevő

független

vállalkozások/vállalkozáscsoportok Magyarországon utolsó naptári évben elért éves nettó és
konszolidált, azaz a Tpvt. 27. § (1) bek.-e szerint szűkített nettó árbevételét (a nyilvános
beszámolók alapján vagy becsült forgalmi adatot).
Kérjük, a válaszokat vállalkozásonként külön-külön adja meg.

a)

Vállalkozáscsoport: [sorszám]

I. vállalkozáscsoport és tagjainak neve

Az összefonódásban résztvevő
vállalkozások előző üzleti évben
Magyarországon elért nettó
árbevétele millió forintban
III.
konszolidált, a
Tpvt. 27. § (1)
II.
bek.-e szerint
nettó árbevétel
szűkített nettó
árbevétel
(nem kötelező)

1. [tag neve]
2.
…
Vállakozáscsoport[sorszám] összesen:
b)

Adja meg az II.3.1. 0 pontban foglalt adatok vagy becslés megadásakor Ön által használt
információk forrását:

……
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III. A Bejelentett összefonódás bemutatása
III.1. Mutassa be részletesen, hogy mely összefonódás bejelentésének elmulasztását
sérelmezi, mi a bejelentés benyújtásának az oka:

III.2. Egyéb adatok:
III.2.1. Tudomása

szerint

az

összefonódó

vállalkozások

között

milyen

szerződések,

megállapodások jöttek létre, amelyek a vállalkozások irányítási viszonyainak megváltozását
eredményezték? Amennyiben van tudomása az összefonódást létrehozó szerződés
tartalmáról, ismertesse azt. Kérjük, hogy ha a megjelölt dokumentumok rendelkezésére állnak,
azok másolatát csatolja a bejelentéshez vagy jelölje meg fellelhetőségük helyét!:

III.2.2. Ismertesse, hogyan változtak az irányítási viszonyok az egyes vállalkozásokban az
összefonódás által:

III.2.3. Milyen forrásból értesült az összefonódás létrejöttéről, illetve annak végrehajtásáról?:

III.2.4. Álláspontja szerint milyen körülmények utalnak arra, hogy az összefonódást a felek
ténylegesen végre is hajtották (pl. szavazati jogok gyakorlása, vezető tisztségviselők

5

kinevezése, a társaság nevének megváltozása, ajánlatok egységesítése, ügyfélállomány
átvétele stb.)?

III.2.5. A bejelentés szempontjából fontosnak tartott egyéb információk (nem kötelező):
Amennyiben egyéb, a sérelmezett magatartással kapcsolatos információt (pl. az összefonódó felek piaci
szerepének, kapcsolatainak, viselkedésének megváltozása, az összefonódó felek és más vállalkozások
közötti szerződéses kapcsolatok felbomlása, szerződéses kapcsolatok feltételeinek jelentős
megváltozás, az Ön által ismert azon vállalkozások, melyeket a kifogásolt magatartás hátrányosan
érinthet) kíván közölni, illetve további releváns iratokat csatolni a bejelentéshez, kérjük itt foglalja össze
és jelölje meg a csatolt dokumentumokat!
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IV. A bejelentésben vagy a csatolt iratokban üzleti titokként,
magántitokként kezelni kért adatok, információk
IV.1. A bejelentés, illetve a csatolt dokumentumok
a)

nem tartalmaznak üzleti titkot vagy magántitkot.

b)

üzleti titkot/magántitkot tartalmaznak.

(a megfelelő aláhúzandó)
IV.2. Üzleti titok/magántitok megjelölése (a IV.1 b) pont szerinti nyilatkozat esetén)
IV.2.1. Ha a IV.1 b) pontban úgy nyilatkozott, hogy a bejelentés, illetve a csatolt dokumentumok üzleti
titkot/magántitkot tartalmaznak, akkor adja meg a titokként kezelni kért adat, információ
szövegszerű azonosítására szolgáló adatokat, valamint – az egyes adatok, információk
tekintetében külön-külön – a titokként kezelés indokait, így különösen azt a védendő érdeket,
amely az adat jogosulatlan személy általi megismerése esetén sérülne. Amennyiben nem a
bejelentést tevő vállalkozás a titokként megjelölt adat jogosultja, úgy az adat jogosultja
személyének és elérhetőségének megadása is szükséges, valamint annak valószínűsítése,
hogy az adatot a jogosulttól jogszerűen, az annak titokban tartására vonatkozó kötelezettség
mellett szerezte meg és kezeli.
Kérjük, a válaszokat az egyes adatok, információk tekintetében külön-külön adja meg! A bejelentési
űrlapban, illetve – ahol megoldható – az egyéb dokumentumokban titokként kezelni kért adatok,
információk szövegszerű azonosítása olyan módon is történhet, hogy azokat szürke kiemeléssel látja el,
és e helyen – a megfelelő indokolás megadása mellett – erre a tényre hivatkozik. Az űrlapra, illetve
csatolt iratra az űrlap érintett pontjának, illetve a csatolt iratnak a sorszámával is lehet hivatkozni.

1.

Az adat tartalmi azonosítása, leírása, az adatot tartalmazó iratrészek megjelölése:

a)

az adat titokként kezelésének indoka (védendő érdek):

b)

az adat jogosultja (ha eltér a benyújtótól):

c)

….

IV.2.2. A védett adatként kezelendő információkkal összefüggő egyéb nyilatkozat: (nem kötelező)
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V.

Ellenőrző lista (nem kötelező)

Az alábbi kérdések segítségével ellenőrizheti, hogy az űrlapot megfelelően töltötte-e ki, a szükséges iratokat,
egyéb bizonyítékokat csatolta-e.

– Az adott magatartásra, bejelentett jogsértésre vonatkozó megfelelő űrlapot töltöttem ki
– Az űrlapot teljes körűen kitöltöttem, aláírtam
– A szükséges mellékleteket becsatoltam
-

Meghatalmazás, képviseleti jog igazolása

-

Az összefonódás tényét, ill. engedélyköteles voltát alátámasztó dokumentumok (ha
rendelkezésére állnak)

-

A megadott részesedési/árbevételi adatok nyilvános forrásai

-

Egyéb dokumentumok (ha rendelkezésére állnak)

– Indokolt nyilatkozatban jeleztem, amennyiben az iratok üzleti titkot/magántitkot
tartalmaznak.

A bejelentés kelte:

[Kelt, dátum]
A bejelentést tevő vagy képviselőjének aláírása:

[aláírás]
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