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Statisztika
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•

Fúziók kb. 70%-a külföldi eredetű
Fúziós határozatok 2006-2010:
– 1 tiltás
– 7% kötelezettség-vállalás
– Összetett eljárások: 13 %
– Hiánypótlások száma az összes eljárásban: 71 %
– Egyszerűsített eljárások átlagos elintézési ideje: 95 nap
• Finnország: 12 nap
• Írország: 22 nap
• Észtország: 18 nap
• Svédország: 28 nap
– Összetett eljárások átlagos elintézési ideje : 147 nap
– Legrövidebb eljárás: 12 nap
– Leghosszabb eljárás: 384 nap

Fejlesztés
• Statisztika alapján: eljárás gyorsítása (vannak tartalékok: jól
előkészített űrlap, fókuszált ügyintézés)
• Egyéb célok feltárása érdekében 2011 májusában nyilvános
konzultáció, főbb felvetett témák:
–
–
–
–
–
•
–
–

Űrlap
Konzultáció
Bejelentési küszöbszámok
Eljárási díjak
Végrehajtás felfüggesztése
Tpvt. módosítás nélkül, GVH által kezelhető
Űrlap
konzultáció

Bejelentési küszöbszámok
• 2006-2010 között vizsgált fúziók bázisán az 500 millió forintos küszöb
– egymilliárd forintra emelése esetén fúziók 16%-a
– 1,5 milliárd forintra emelése esetén pedig a fúziók 26%-a esne ki
• 500 millió - 1,5 milliárd forint közötti árbevételű cégek részvételével
tervezett fúziók nem kevésbé problémásak, hiszen a kieső fúziók 15%a mindkét esetben összetett eljárás alá esett, amely megegyezik a
teljes átlaggal
• Az észrevételt tevő érdekeltek többsége sem támogatta a bejelentési
küszöb emelését
• Hasonló piacméretű országok közül van ahol magasabb (pl.
Csehország) van ahol alacsonyabb (pl. Portugália) a küszöb (ahol
magasabb sincs feltétlenül kevesebb ügy: Svédországban pl. több mint
duplája 2010-ben)

Eljárási díjak
• A magyar eljárási díjak nem tartoznak a legmagasabbak közé
• Általában ez saját bevétel (Ausztria, Olaszország, Csehország,
Németország, Portugália)
• Hasonló nagyságú eljárási díjak mellett több bejelentés van
• Ebből kerülnek a fúziós eljárások költségei is fedezésre (pl.
elmúlt két évből):
– Vj-155/2008 Blikk/Bors piackutatás: 3 millió + ÁFA
– Vj-158/2008 Magyar Telekom/Vidanet piackutatás: 2.2 millió + ÁFA
– Vj-42/2010 Axel Springer/Ringier: 5.1 millió + ÁFA

Ország

Eljárási díj mértéke

Fúziós ügyek 2010-ben

Egyesült Királyság

EUR 34.000 – EUR 108.000

77

Németország

Max. EUR 100.000

987

Románia

Max. EUR 100.000

n/a

Olaszország

Max. EUR 60.000

495

Spanyolország

Max. EUR 60.000

119

Magyarország

Phase II: EUR 53.300

43

Portugália

Max. EUR 37.500

62

Ausztria

Phase II: EUR 31.500

238

Hollandia

Max. EUR 30.000

83

Végrehajtás felfüggesztése

Űrlap és konzultáció
•

•

Célok
– Eljárások gyorsítása
– Szakmai színvonal növelése
– nem feltétlenül kevesebb munka (hiánypótlások csökkentése), de felesleges
adminisztrációs terhek csökkentése
Eszközök
– Önálló fúziós iroda
– Új űrlap
• Fúzió versenyre hatásától függő nehézségű adatszolgáltatás:
– az elhatárolás célja mindkét esetben az eljárás gyorsítása
– nincs összefüggés az egyszerű/összetett eljárás elhatárolással:
» több információ nem feltétlenül jelent összetett eljárást,
» a részletesebb adatszolgáltatási igény a fúzió jelentősebb
hatásainak szól

Űrlap és konzultáció (folyt.)
• Eszközök
– Új űrlap
• Adminisztratív könnyítések
– Globális fúziók: csak a magyar piac szempontjából releváns
cégek
– Dokumentum csatolások: nem kell cégbírósági, hiteles
fordítás csak a releváns részek vonatkozásában
– Formai kötöttségek: nincsenek kötelezően kitöltendő
táblázatok
– Átlátható konzultációs feltételek
• Az új űrlap tervezetével együtt került publikálására
• Erősen ösztönözi és ajánlja a GVH a pre-notifikációt

Észrevételek és reakciók
•

•

•

Hosszú (magyarázó szöveg nélkül 20 oldal)
– Bizottság: 19 oldal
– Holland: 17 oldal
– Olaszország: 45 oldal
– Nem az a kérdés hány oldal, hanem milyen részletes válaszok kellenek, a magyar jól
tagolt
Bonyolult a kitöltése, több adat kell, több munka
– Pre-notifikáció (az erre vonatkozó tájékoztatóval együtt lett közzé téve az új űrlap
tervezet)
• kifejezett derogációs kérelem lesz az űrlapban!
• Pre-notifikációt meg lehet korábban bármikor kezdeni (30 nap elegendő lehet)
Alacsonyak az elhatárolási küszöbök: felemelésre kerül
– Horizontális: 15%
– Vertikális: 20%
• Eljárás során informális konzultációkra nincsen lehetőség: csak pre-notifikáció
• Folyamatosan értékelni fogjuk a gyakorlati tapasztalatokat és a szükséges
módosításokat elvégezzük, de két év múlva mindenképpen felülvizsgáljuk

