ŰRLAP
a vállalkozások összefonódásával
összefüggésben feltételezett jogsértés
bejelentéséhez

Alkalmazandó a 2017. január 15 -ét követően létrejött
összefonódások tekintetében 2018. január 1 -jétől
Az űrlap kitöltése előtt olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót!

I.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások adatai

I.1.

Az összefonódás közvetlen résztvevői

Adja meg az összefonódásban közvetlenül résztvevő vállalkozások alábbi adatait az összefonódást
megelőző helyzetnek megfelelően:
Az adatokat vállalkozásonként külön-külön, a vállalkozásokat az azonosíthatóság érdekében megfelelő
sorszámokkal jelölve adja meg!

Közvetlen résztvevő [sorszám]
a)

cégneve:

b) székhelye:
c)

tevékenysége:

d) tevékenységének földrajzi területe:

I.2.

Vállalkozáscsoportok

Ha az összefonódásban közvetlenül részt vevő vállalkozás valamely vállalkozáscsoport tagja, nevezze
meg a vállalkozáscsoportot, amelyhez a közvetlen résztvevő tartozott az összefonódás előtt, és
nevezze meg a vállalkozáscsoport Ön által ismert többi tagját, és adja meg rájuk vonatkozóan az
alábbi adatokat:
Az adatokat vállalkozáscsoportonként, illetve azon belül résztvevő vállalkozásonként külön-külön, a
vállalkozáscsoportokat, résztvevő vállalkozásokat az azonosíthatóság érdekében megfelelő sorszámokkal jelölve
adja meg!

Vállalkozáscsoport [sorszám]
a)

neve:

b) résztvevő vállalkozás [sorszám]
ba)

cégneve:

bb)

székhelye:

bc)

tevékenysége:

bd)

tevékenységének földrajzi területe:
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II. Az
összefonódás
és
a
körülményeinek bemutatása

feltételezett

II.1. Mutassa be részletesen a bejelentés alapjául szolgáló összefonódást!

II.2. Támassza alá, hogy az összefonódás bejelentési kötelezettség alá tartozik!
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jogsértés

II.3. Fejtse ki a feltételezett jogsértés mibenlétét!
II.3.1. A bejelentés alapjául szolgáló összefonódás a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)
a)

31. §-a szerinti összefonódás, így

aa)

a Tpvt. 30. § (1) bekezdése szerinti, végrehajtott összefonódás,

ab)

a Gazdasági Versenyhivatal összefonódást megtiltó határozata ellenére vagy a határozatban

előírt feltétel teljesülése nélkül végrehajtott összefonódás,
ac)

a Tpvt. 30. § (3) bekezdése szerint előírt kötelezettség nem-teljesítésével végrehajtott

összefonódás,
b) 29. §-a szerinti tilalom ellenére végrehajtott összefonódás,
c)

valószínűsíthetően az összefonódás-vizsgálati küszöbértéket elérő nem bejelentett összefonódás,
amelynek tekintetében nem nyilvánvaló, hogy az érintett piacon nem eredményezi a verseny
jelentős mértékű csökkenését.

(A megfelelő aláhúzandó.)
II.3.2. Mutassa be részletesen a Tpvt. érintett rendelkezésének megsértését alátámasztó
körülményeket!

II.4. Sorolja fel, milyen, a bejelentett jogsértést alátámasztó iratokról vagy információkról van
tudomása! Ha a megjelölt iratok rendelkezésére állnak, azok másolatát csatolja a bejelentéshez, vagy
jelölje meg fellelhetőségük helyét!
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III. A bejelentőre vonatkozó adatok
III.1. Azonosító adatok
III.1.1. A bejelentő
a)

vállalkozás

b) magánszemély
c)

egyéb:

(A megfelelő aláhúzandó.)
III.1.2. A bejelentő
a)

neve / cégneve:

b) címe / székhelye:
c)

cégjegyzékszáma: (vállalkozás esetén)

d) telefonszáma: (nem kötelező)
e)

elektronikus levélcíme: (nem kötelező)

f)

tevékenysége és tevékenységének földrajzi területe: (vállalkozás esetén)

III.2. A bejelentő 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!

III.2.1. A bejelentést
a)

a bejelentő törvényes képviselőjeként nyújtom be.

b) a bejelentő meghatalmazott képviselőjeként nyújtom be.
(A megfelelő aláhúzandó.)
III.2.2. A képviselő / meghatalmazott adatai:
a)

név:

b) cím:
c)

telefonszám: (nem kötelező)

d) elektronikus levélcím: (nem kötelező)
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III.3. Kéri-e annak a ténynek a titokban tartását, hogy bejelentéssel élt a Gazdasági
Versenyhivatalnál?
a)

igen

b) nem
(A megfelelő aláhúzandó.)
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IV. Nyilatkozat a bejelentésben vagy a csatolt iratokban
található, üzleti titokként vagy magántitokként kezelendő
adatokról
IV.1. A bejelentés, illetve a csatolt iratok
a)

nem tartalmaznak üzleti titkot vagy magántitkot.

b) üzleti titkot / magántitkot tartalmaznak.
(A megfelelő aláhúzandó.)
IV.2. Az üzleti titok / magántitok megjelölése (a IV.1.b) pont szerinti nyilatkozat esetén)
Ha a IV.1.b) pontban úgy nyilatkozott, hogy a bejelentés, illetve a csatolt iratok üzleti titkot /
magántitkot tartalmaznak, adja meg a titokként kezelni kért adat szövegszerű azonosítására szolgáló
adatokat, valamint – az egyes adatok tekintetében külön-külön – a titokként kezelés indokait, így
különösen azt a védendő érdeket, amely az adat jogosulatlan személy általi megismerése esetén
sérülne. Ha nem a bejelentést tevő a titokként megjelölt adat jogosultja, az adatjogosult személyét és
elérhetőségét is meg kell adni, továbbá valószínűsíteni, hogy az adatot a jogosulttól jogszerűen, az
annak titokban tartására vonatkozó kötelezettség mellett szerezte meg és kezeli.
A bejelentés-űrlapban, illetve az ahhoz csatolt iratban megadott, titokként kezelni kért adat beazonosítása olyan
módon is történhet, hogy azt szürke kiemeléssel látja el, és e helyen erre a tényre hivatkozik. Az űrlapon belüli
helyet az űrlap érintett pontjára, a csatolt iratot annak sorszámára hivatkozással azonosítsa be!

Minta:
Az
üzleti
titokként
kezelendő adat

Az
üzleti
titkot
nyilatkozat indokolása

[az
adat
tartalmi
azonosítása, leírása, az
adatot tartalmazó iratrészek
megjelölése]

[az a védendő érdek, amely az adat
jogosulatlan
személy
általi
megismerése esetén sérülne]
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megjelölő

Az

adat

jogosultja

(ha eltér

bejelentést tevőtől)
[az adatjogosult neve, címe]

a

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

– Az adott magatartásra vonatkozó megfelelő űrlapot töltöttem ki.
– Az űrlapot teljes körűen kitöltöttem, saját kezűleg aláírtam, illetve az elektronikus úton eljuttatott
űrlapot fokozott biztonságú elektronikus aláírással láttam el.
– A szükséges mellékleteket becsatoltam:
a)

meghatalmazás, képviseleti jog igazolása,

b) az összefonódás tényét, illetve a feltételezett jogsértést alátámasztó iratok (ha rendelkezésére
állnak),
c)

egyéb bizonyítékok (ha rendelkezésére állnak).

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

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