TÁJÉKOZTATÓ
A GVH ÁLTAL AZ ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁSOK SORÁN
ALKALMAZOTT ELEMZÉSI MÓDSZEREKRİL, VALAMINT AZ EZEKHEZ SZÜKSÉGES
ADATOK KÖRÉRİL ÉS AZ ADATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEKRİL

BEVEZETÉS

Az összefonódások engedélyezési feltételeinek 2009-es módosítása következtében nagyobb
hangsúlyt kap az összefonódás versenyhatásainak alapos elemzése, illetve az elmúlt évek
jelentısebb és összetettebb összefonódási ügyek kapcsán felmerült tapasztalatok is azt
mutatják, hogy a részletes piacelemzések eredményesen hozzájárulnak az egyes
versenypolitikai aggályok objektív, tényszerő alapon történı felderítéséhez és tisztázásához.
A nagyobb jelentıségő, többnyire bonyolult versenyjogi megítéléső ügyekben ennek folytán
még inkább kiemelt jelentısége van annak, hogy az összefonódás vizsgálata jól
meghatározott és megalapozott módszertan mentén zajló mélyreható, adatokon és
kvantitatív elemzéseken nyugvó közgazdasági piacelemzésekre alapuljon.
Fontos hangsúlyozni, hogy az összefonódás hatásainak alapos, minden szempontra
kiterjedı vizsgálatához szükséges elemzések és adatok köre a piaci sajátosságokhoz
igazodóan esetrıl esetre változhat, így ezek elıre nem határozhatóak meg, adott esetben a
már rendelkezésre álló adatok elemzésébıl nyert, az eljárás során felmerülı új adatra
tekintettel válhat szükségessé újabb elemzések elvégzése, további adatok igénylése. Ennek
megfelelıen a GVH honlapján közzétett kérelem-őrlap a tipikusnak számító esetek
figyelembevételével került kialakításra, így csak a valamennyi kérelem esetén feltétlenül
szükséges adatok megadását kéri. A bonyolultabb, mélyebb elemzést igénylı esetekben
ezért a GVH megalapozott döntéséhez további adatok szolgáltatása lehet szükséges, ami

azonban – a kérelem-őrlap megfelelı kitöltése esetén – az eljárás megindításának nem
akadálya. Az adatok bekérése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseinek megfelelıen
akár a vizsgáló, akár a Versenytanács elıtti szakaszban megtörténhet. Azt is szükséges
megjegyezni, hogy nem minden teljeskörő eljárásban lesz szükség kvantitatív elemzéseken
nyugvó
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szükségessége következtében nem lesz az eljárás teljeskörő.
Annak érdekében azonban, hogy a vállalkozások által tervezett összefonódások versenyjogi
engedélyezése – pusztán az elbíráláshoz szükséges adatok beszerzésének idıigénye
folytán – ne támasszon aránytalan idıbeli korlátokat a vállalkozások számára és az
összefonódások – az elıbb jelzett követelmények sérelme nélkül – minél gyorsabban
végrehajthatóvá váljanak, szükséges, hogy az összefonódás engedélyezését kérelmezı
vállalkozások (valamint adott esetben az eljárásban részt vevı egyéb vállalkozások)
megfelelı ismeretekkel bírjanak az adott tranzakció versenyjogi elbírálása szempontjából
jelentıs tényekrıl, az elbírálást megalapozó elemzésekrıl és az azok alapjául szolgáló
adatok körérıl.
A jelen tájékoztatóban ezért – kérdések és azokra adott rövid válaszok formájában – az
alábbiakban ismertetjük röviden azokat az elméleti megfontolásokat és módszertani
követelményeket, amelyek mentén a GVH az összefonódások vizsgálata során eljár,
továbbá az ezekkel összefüggésben a vizsgálat során a vállalkozások által nyújtandó
adatokkal kapcsolatban támasztott követelményeket. Ezen - a Tpvt. 36. § (6) bekezdése
szerinti közleménynek nem minısülı - tájékoztató révén gyorsabbá és hatékonyabbá válhat
az összefonódásban résztvevı és harmadik felek, valamint a GVH közti kommunikáció, és
ezáltal az összefonódás vizsgálata. A tájékoztató célja az összefonódás vizsgálatának és az
ehhez szükséges adatok megfelelı módon (megfelelı minıségben is idıben) való, akár a
kérelem benyújtásával egyidejő rendelkezésre bocsáthatóságának megkönnyítése.
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének az
egyszerősített-
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megkülönböztetésének szempontjairól szóló 3/2009. számú közleményében foglaltakat és
az összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtására szolgáló őrlap tartalmát e
tájékoztató nem érinti.
A jelen tájékoztató keretében leírtak nem érintik azt, hogy az összefonódások
engedélyezésére vonatkozó érdemi döntést a GVH Versenytanácsa minden esetben az ügy
egyedi körülményeinek megfelelı mérlegelésével, kizárólag a Tpvt. alapján, az abban
meghatározott szabályok szerint hozza meg.
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