A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdésével kapcsolatban:
A GVH múlt csütörtökön hatósági bizonyítványt adott ki az az Opus Press Zrt., az
Echo Hungária TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zrt., a New Wave
Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. és a Magyar Idők Kiadó Kft.
összefonódásáról. A GVH azt közölte, ezt az összefonódást nem vizsgálja, mert
ezeknek a cégeknek az összefonódását a kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé
nyilvánította.
A kormányhatározatban összesen négy cég összefonódását nyilvánították
nemzetstratégiai jelentőségűvé. Közben 10 további médiacég jelezte, hogy részt kíván
venni az összefonódásban. Ezeknek a cégeknek az egyike sem szerepel a
kormányhatározatban. Szeretnénk tájékoztatást kérni az alábbiakról.
Tekintettel arra, hogy a Közép Európai Sajtó és Média Alapítvány 10 további
cégben kíván kizárólagos, illetve többségi részesedést szerezni, indít-e
versenyfelügyeleti eljárást a GVH?
-

Hogyan indokolják döntésüket?

Amennyiben nem indítanak, pontosan hány cégnek kell csatlakoznia az
Alapítványhoz ahhoz, hogy versenyfelügyeleti eljárás induljon? Ha, teszem azt, a
teljes magyar sajtó csatlakozna, akkor sem indulna versenyfelügyeleti eljárás?
a következő választ adja:
A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány megalakulását követően csatlakozó 10
médiavállalkozás feletti irányítás megszerzéséhez a felek nem kérték a GVH engedélyét. A Tpvt.
24. § (1) bekezdése szerinti küszöbszámok alapján ugyanis akkor kell egy összefonódást a GVHhoz bejelenteni, ha valamennyi érintett vállalkozáscsoport előző üzleti évben elért nettó
árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozáscsoportok
között van legalább két olyan vállalkozáscsoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a
vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó
árbevételével együtt egymilliárd forint felett van. A GVH rendelkezésére álló piaci részesedési
adatok alapján továbbá a 10 vállalkozás megszerzését a Tpvt. 24. § (4) alapján sem kellett a
feleknek bejelenteniük.
Ez az irányításszerzés tehát időben megelőzte a GVH-hoz bejelentett, és a Kormány által
nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánított összefonódást. Ezeket a vállalkozásokat a GVH a
bejelentett összefonódás vizsgálata során már mint az Alapítvány vállalkozáscsoportjához
tartozó vállalkozásokat vette figyelembe.
Az esetlegesen jövőben csatlakozó vállalkozások esetében is azt szükséges vizsgálni, hogy azok
a Tpvt. rendelkezései alapján bejelentés-köteles összefonódást valósítanak-e meg. Amennyiben
igen, akkor azt a feleknek be kell jelenteniük a GVH-hoz.
Budapest, 2018. december 10.
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