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II. Prenotifikációs (előzetes egyeztetési) eljárás
II.1. Milyen előnyei lehetnek a prenotifációs eljárásnak?
A fúziós eljárásban elősegíti az eljárások hatékonyságának növelését, gyorsítását, a
kérelmezők adminisztratív terheinek

csökkentését és ilyen értelemben az ügyfélbarát és

rugalmas jogalkalmazást segíti azáltal, hogy elősegítheti olyan összefonódás-bejelentés
benyújtását, amely alapján a GVH rövid idő tud dönteni arról, hogy kiadható-e hatósági
bizonyítvány, versenyfelügyeleti eljárás indítása esetén pedig csökkentheti a későbbi
adatkérések szükségességét. Olyan kérdések is tisztázásra kerülhetnek, amelyek tekintetében a
válasz az alkalmazandó jogszabályok, európai uniós jogi aktusok, az űrlap, útmutató
tekintetében nem egyértelmű. A potenciális bejelentő számára hasznos lehet az előzetes
egyeztetés amiatt is, hogy az összefonódás bejelentése előtt kiderülhet, hogy a tervezett
összefonódást valójában nem is szükséges a GVH–hoz bejelenteni.
II.2. Ki kérelmezheti?
A jövőben a tervezett összefonódás esetén a Tpvt. 28. § (1) bek.1 szerinti bejelentés
benyújtására kötelezett bármely vállalkozás/ vállalkozások képviseletére jogosított személy.
II.3. Mikor kérelmezheti?
Az összefonódás-bejelentés benyújtását megelőzően lehet helye. Ahhoz, hogy a
kezdeményező által megfelelően előkészített előzetes egyeztetés be tudja tölteni a funkcióját,
szükséges, hogy azt a lehető leghamarabb, de legalább két héttel az összefonódás-bejelentés
tervezett benyújtása előtt kezdeményezzék.
II.4. Mivel kapcsolatban van lehetőség a kérelemre?
Előzetes egyeztetésre a már elhatározott tranzakcióval kapcsolatban van mód, ami nem
feltétlenül jelent aláírt szerződést vagy szándéknyilatkozatot, de ilyenek hiányában
meggyőzően igazolni kell, hogy a felek szándéka az összefonódás tekintetében kellően szilárd
és határozott. Előzetes egyeztetés az összefonódás-bejelentésbenyújtásához szükséges iratok,
adatok körének tisztázása céljából kezdeményezhető. Különösen ilyen az adott tranzakció
kapcsán az űrlapban található kérdések értelmezése, alkalmazhatósága vagy mellőzhetősége,
illetve a lehetséges további kérdések valamint az azokra szolgáltatandó adatok köre.
II.5. Kinél kell kérelmezni?
1

a Tpvt. 28. § (1) A 24. § szerinti összefonódáshoz összeolvadás vagy beolvadás, valamint közös vállalkozás
létrehozása esetén a közvetlen résztvevő, minden más esetben a vállalkozásrészt, illetve a közvetlen irányítást
megszerző vagy az azt irányító vállalkozás köteles bejelenteni.
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Az egyeztetést az összefonódó vállalkozások a GVH Fúziós Irodájának vezetőjénél (telefon:
+36-1-472-8908, e-mail: fuzios@gvh.hu) kezdeményezhetik.
II.6. További információ:
A GVH 9/2017. sz. közleményében található.
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