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Ügyszám: Vj-55 /2007.

A Gazdasági Versenyhivatal a Ny. Gy. ügyvezetı által képviselt Pro-Nix Kft. eljárás alá vont
vállalkozás ellen a Vértesi Erımő Zrt feletti irányításszerzés tárgyában összefonódás
engedélyezése iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti
eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.
E végzés ellen a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal
Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem
elıterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) Pro-Nix Kft. eljárás alá vont ügyfél ellen
2007. április 4.-én versenyfelügyeleti eljárást indított annak kivizsgálása érdekében, hogy az
eljárás alá vont ügyfél megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-át
azzal a magatartásával, hogy a Vértesi Erımő Zrt feletti irányításszerzése alapján létrejött
összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtását elmulasztotta.
A GVH felhívására a Pro-Nix Kft. által rendelkezésre bocsátott iratok alapján az alábbiak
állapíthatók meg:
-

A Magyar Villamos Mővek Zrt, mint eladó és a Pro-Nix Kft., mint vevı között 2006.
december 13.-án a Vértesi Erımő Zrt törzsrészvényei tárgyában Részvény Adásvételi
Megállapodás jött létre.

-

A Részvény Adásvételi Megállapodás I. fejezet 1.1 pontjának (n) szakasza értelmében a
Részvény Adásvételi Megállapodás VI. fejezetében foglalt feltételeknek 2007. március
20.-ig kell teljesülniük.

-

A Pro-Nix Kft. megbízásából a KITTKA Ügyvédi Iroda által a Magyar Villamos Mővek Zrt
részére küldött 2007. március 20.-i levélben további egyeztetéseket látott szükségesnek
és az elızı pontban említett határidı 2007. június 30.-ra való módosítását kérte.

2
-

A Magyar Villamos Mővek Zrt 2007. március 23.-i keltő levelében felsorolta, hogy a ProNix Kft. a Részvény Adásvételi Megállapodás mely feltételeit nem teljesítette és ezért
bejelentette, hogy a VII. fejezet 2 (a) pontja alapján a megállapodást megszőntnek tekinti.

A Tpvt. 71/A. § alapján a vizsgáló a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást végzéssel
megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a 70. § (1) bekezdésében meghatározott
körülmények nem állnak fenn, továbbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok
alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható
eredmény.
A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgálat elrendelésére okot adó, a
Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésében megállapított körülmények a vizsgált magatartással
összefüggésben már nem állnak fenn, mivel a tranzakciót létrehozó szerzıdés megszőnt és
az eljárás folytatásától sem várható eredmény figyelembe véve, hogy azt a közérdek nem
teszi szükségessé.
A fentiekre tekintettel a GVH a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött.
A jogorvoslati jogosultság a Tpvt. 71/A. §-án alapul. A jogorvoslati kérelem elıterjesztése
illetékmentes.
A GVH hatáskörét a Tpvt. 45. §-a, illetékességét a Tpvt. 46. §-a szabályozza, mely
rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan
versenyfelügyeleti ügyben, mely nem tartozik bíróság (Tpvt. 86. §) hatáskörébe,
illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.
Budapest, 2007. május 8.

