A GVH megszüntette a Megapolis Zrt. kérelemére indult fúziós
eljárást
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a CCA Vízió Kft. és a Double 6 Dominoes Kft.
Megapolis Media Vagyonkezelő Zrt. (Megapolis Zrt.) általi megvételére indult
fúziós eljárást megszüntette.
A Megapolis Zrt. a GVH-hoz benyújtott kérelmében előadta, hogy az összefonódással
érintett vállalkozások, így a Megapolis-csoportba tartozó MTG Metro Gratis Kft. (a
Metropol napilap kiadója), valamint – a CCA Vízió Kft. és a Double 6 Dominoes Kft.
50-50%-os tulajdonában lévő TV2 Media Group Holdings Kft. által irányított – a TV2
Holdings-csoporthoz tartozó TV2 Media Csoport Kft. (a TV2, a FEM3, a PRO4 és a
Szuper TV2 televíziós csatornák szolgáltatója) szerkesztői felelősséggel rendelkezik a
médiatartalom nyilvánossághoz való eljuttatásakor.
A GVH 2015. november 12-én – a médiatörvény rendelkezései szerint – szakhatósági
állásfoglalást kért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (NMHH).
Ezt követően a cégbíróság – 2015. december 31-i hatállyal – bejegyezte a Magyar
Broadcasting Co. Kft.-t a TV2 Média Csoport Kft. egyedüli tagjaként, és ezzel
egyidejűleg törölte a cégnyilvántartásból a TV2 Media Group Holdings Kft.-t, mint a
TV2 Média Csoport Kft. tagját. Így a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok
alapján – eltérően a GVH-hoz benyújtott kérelemben korábban leírtaktól – a TV2 Media
Csoport Kft. nem tagja a TV2 Holdings-csoportnak, ezért a GVH figyelmen kívül
hagyta a TV2 Media Csoport Kft. árbevételét a küszöbszámok számításánál.
Az NMHH Médiatanácsa – a GVH-nak 2016. február 11-én kézbesített
állásfoglalásában – a szakhatósági hozzájárulást megtagadta, mert a CCA Vízió Kft. és
a Double 6 Dominoes Kft. – eltérően a GVH-hoz benyújtott kérelemben írtaktól – nem
rendelkezik szerkesztői felelősséggel.
Az összefonódásban érintett vállalkozáscsoportok közül a Megapolis Zrt. esetében
teljesül a versenytörvény szerinti árbevételi küszöbszám. A CCA Vízió Kft.-nek, a
Double 6 Dominoes Kft.-nek és a TV2 Media Group Holdings Kft.-nek 2014-ben nem
volt árbevétele. Így nincs két olyan vállalkozáscsoport, amelynek nettó árbevétele
meghaladná az 500 millió forintot. A kérelmezett összefonódáshoz ezért nem szükséges
a GVH engedélye, így a GVH megszüntette az eljárást.
A versenytörvény rendelkezik azokról a küszöbszámokról, amelyek elérése esetén a
vállalkozások összefonódásához a GVH-tól engedélyt kell kérni. A fúziókontrollról
további információ itt olvasható.

A GVH elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének 1/2014. számú közleménye
tartalmazza azokat a szempontokat, amelyek szerint egy összefonódás engedélyezhető –
egyszerűsített vagy teljes körű eljárásban.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/107/2015.
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