A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdéseivel kapcsolatban:
Szíves segítségüket kérem a GVH honlapján 2020. február. 3-ai dátummal megjelent
a V-Híd és a Duna Center Kft. összefonódásával kapcsolatban.
A 2019. március 30-án megjelent Cégközlöny szerint a V-Híd Vagyonkezelő már
akkor, tehát 10 hónappal ezelőtt 100 százalékos tulajdonosa lett a Duna Center Kft.nek.
Azt szeretném megkérdezni, eddig miért nem volt nyoma a GVH honlapján az
összefonódásnak?
-

Esetleg a GVH kérte a jogsértő helyzet megszüntetését?

-

Szabott ki büntetést a GVH, ha igen, milyen összegűt a V-Hídra?

Ha nem történt szabálytalanság, akkor azt szeretném megtudni, mit vizsgál
most a GVH?
a következő válaszokat adja:
Azt szeretném megkérdezni, eddig miért nem volt nyoma a GVH honlapján az
összefonódásnak?
Ahogy azt a honlapon szereplő tájékoztatás is tartalmazza, a GVH a honlapján a benyújtott
összefonódás-bejelentésekről ad tájékoztatást.
Az összefonódásnak azért nem volt eddig nyoma a GVH honlapján, mert – amint azt a
közzétett összefoglaló is tartalmazza – az összefonódás-bejelentést a Felek 2020. február 3-án
nyújtották be a GVH-hoz.

Esetleg a GVH kérte a jogsértő helyzet megszüntetését?
Az összefonódást a Felek maguk jelentették be a GVH-hoz.

Szabott ki büntetést a GVH, ha igen, milyen összegűt a V-Hídra?
A GVH a Tpvt. rendelkezéseinek megfelelően csak külön eljárásban vizsgálhatja, hogy a
versenyhatóság döntése előtt végrehajtották-e az összefonódást ezzel megsértve a
versenytörvényben szabályozott, a bejelentés-köteles összefonódásokra vonatkozó végrehajtási
tilalmat. Amennyiben a jogsértés megállapítást nyer, akkor ezen külön eljárásban kerülhet sor
bírság kiszabására a bejelentésre köteles vállalkozással szemben. Jelenleg az összefonódásbejelentés elbírása van folyamatban.

Ha nem történt szabálytalanság, akkor azt szeretném megtudni, mit vizsgál most a
GVH?
Miként az előző pontban írtuk, hogy történt-e szabálytalanság azt jelenleg nem lehet kijelenteni,
a GVH külön eljárásban vizsgálhatja meg ezt a kérdést a törvény alapján. Jelen esetben egy
összefonódás bejelentés elbírálása van folyamatban, amellyel kapcsolatban azt kell eldöntenie a
GVH-nak, hogy tudomásul veszi-e az összefonódást, vagy annak részletesebb versenyhatásai
vizsgálatára van szükség. Az esetleges mulasztás esetleges következményei külön eljárásra
tartozó kérdések.
Budapest, 2020. február 6.
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