A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdéseivel kapcsolatban, így
Az RTL Híradóban riportot készítünk arról, hogy a GVH hozzájárulását adta ahhoz, hogy
a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterhez köthető cég felvásárolja a Balatontouristot.
Szeretnénk tájékoztatást kérni az alábbiakról.
1. Mi indokolja a GVH döntését?
2. A GVH álláspontja szerint a felvásárlás miért nem csökkenti jelentős mértékben a
versenyt az érintett piacon?
az alábbi tájékoztatást adja.
A GVH a VJ/40/2017. számú eljárásban hozott határozatában megállapította, hogy nem csökkenti
jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon a BLT Group Zrt. közvetlen, egyedüli
irányításszerzése a BALATONTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., a
BALATONTOURIST CAMPING Szolgáltató Kft., valamint a Balatontourist Füred Club
Camping Szolgáltató Kft. felett.
A GVH egy összefonódás engedélyezésénél az érintett tranzakció horizontális-, vertikális- és
portfolió hatásait vizsgálja. A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az –
különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként – jelentős
mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon (ún. versenyhatás-teszt).
A GVH a jelen összefonódás hatásainak értékelésekor megállapította, hogy






az összefonódás nem jár együtt horizontális hatással, mert az összefonódásban érintett BTcsoportnak1 nincs olyan tevékenysége, amely a Jászai-csoport vagy a Jászai Gellért és
Mészáros Lőrinc által közösen irányított Opimus-csoport tevékenységeivel azonos piacra
lenne sorolható, mivel a szállodai szolgáltatás, illetve BT-csoport kemping és üdülő
szolgáltatásai – összhangban a versenytanács korábbi döntéseivel – nem tartoznak egy
árupiacra;
nem azonosítható vertikális hatás sem, mert az érintett csoportok reálisan kapcsolódó
ingatlanhasznosítási és üzemeltetési tevékenységei esetében a piaci részesedések nem
haladják meg azt a mértéket, amely felett felmerülhetnek káros vertikális hatások;
nem azonosítható káros portfólió-hatás, azzal együtt, hogy ugyan a Jászai-csoport
tevékenysége bővülni fog a kemping- és üdülőhely szolgáltatási tevékenységgel, de ezen
tevékenység reálisan nem kapcsolható össze a Jászai-csoport és az Opimus-csoport egyéb
tevékenységeivel.
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