ŰRLAP
a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény
25/B. §-a szerinti tájékoztatáshoz

Alkalmazandó a 2021. október 1 -jét követően létrejött, valamint
az ezt megelőzően létrejött, de még végre nem hajtott
összefonódások tekintetében 2022. január 1 -jétől

Az űrlapot magyar nyelven kell kitölteni – a Gazdasági Versenyhivatal csak a magyar nyelven kitöltött
űrlapot tekinti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/O. § (1) bekezdése szerinti, megfelelően kitöltött tájékoztatást
szolgáló űrlapnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Tpvt. 25/B. § (2) bekezdése alapján az összefonódás végrehajtásáról az
irányításszerző tőkealap a végrehajtás időpontját követő harminc napon belül köteles tájékoztatni a Gazdasági
Versenyhivatalt. A tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a Tpvt. 61. §-a szerinti eljárási bírság szabható
ki az irányításszerző tőkealappal szemben.
A Gazdasági Versenyhivatal a végrehajtást követő hat hónapon belül rendelheti el a Tpvt. 25/B. § (1)
bekezdése szerinti összefonódás vizsgálatát, ha nem nyilvánvaló, hogy az érintett piacon nem eredményezi a
verseny jelentős mértékű csökkenését.

I.

Tájékoztatás tárgya

I.1.
Ismertesse röviden az összefonódás lényegét, megnevezve az összefonódásban résztvevő
vállalkozásokat és vállalkozáscsoportokat, valamint a közös irányítás megvalósulásának módját!
I.2.
Ismertesse a tranzakciót
végrehajtásának időpontját!

létrehozó

szerződés(ek)

megkötésének

és

az

összefonódás

I.3.
Mutassa be, hogy az irányításszerző tőkealap miért minősül közvetlenül vagy közvetetten állami
irányítás alatt álló kockázati tőkealapnak!
I.4.
Ismertesse, hogy a tranzakciót eredményező tőkebefektetés milyen, az Európai Bizottság által a
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással valósul meg!
I.5.
Adja meg a céltársaság az összefonódás létrejöttét megelőző, utolsó hitelesen lezárt üzleti évben
elért nettó árbevételét!
I.6.

Ismertesse a céltársaság (tervezett) üzleti tevékenységét!
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II.

Nyilatkozat a tájékoztatást szolgáló űrlapban vagy a csatolt
iratokban található, üzleti titokként vagy magántitokként kezelendő
adatokról

II.1. A tájékoztatás mellékleteként csatolt iratok felsorolása
II.2. A tájékoztatás, illetve a csatolt iratok
a) nem tartalmaznak üzleti titkot vagy magántitkot.
b) üzleti titkot / magántitkot tartalmaznak.
(A megfelelő aláhúzandó.)
II.3. Az üzleti titok / magántitok megjelölése
Ha az előző pontban úgy nyilatkozott, hogy a tájékoztatás, 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 tájékoztatást 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 tájékoztatást szolgáló űrlapban, illetve az ahhoz csatolt iratokban 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 adat tartalmi
azonosítása, leírása, az
adatot tartalmazó iratrészek
megjelölése]

Az üzleti titkot megjelölő nyilatkozat
indokolása
[az a védendő érdek, amely az adat
jogosulatlan személy általi
megismerése esetén sérülne]
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Az adat jogosultja
[az adatjogosult neve, címe]

