II. Prenotifikációs eljárás
II.1. Milyen előnyei lehetnek a prenotifációs eljárásnak?
Az összefonódás bejelentését megelőzően folytatott teljeskörű egyeztetés lehetőséget nyújt
arra, hogy aggálymentes összefonódás esetén jelentősen lerövidíthesse a hatósági
bizonyítvány kiadásának időtartamát.1 Abban az esetben, amikor az összefonódás vizsgálatára
a Tpvt. 70. § (1b) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárás indul, az előzetes egyeztetés
csökkentheti a későbbi adatkérések szükségességét, elősegítheti az eljárások hatékonyságának
növelését, gyorsítását, a kérelmezők adminisztratív terheinek csökkentését, és ilyen
értelemben az ügyfélbarát és rugalmas jogalkalmazást segíti. Az előzetes egyeztetés során
olyan kérdések is tisztázásra kerülhetnek, amelyek tekintetében a válasz az alkalmazandó
jogszabályok, európai uniós jogi aktusok, az űrlap, útmutató tekintetében nem egyértelmű. A
potenciális kérelmező számára hasznos lehet az előzetes egyeztetés amiatt is, hogy a
bejelentés megtétele előtt kiderülhet, hogy a tervezett összefonódás valójában nem éri el a
Tpvt. szerinti összefonódás-bejelentési küszöbértékeket.
II.2. Ki kezdeményezheti?
A jövőben a tervezett összefonódás esetén a Tpvt. 24. § és a 28. § (1) bek.2 szerinti bejelentés
benyújtására kötelezett vállalkozások képviseletére jogosított személy.
II.3. Mikor kezdeményezheti?
Az előzetes egyeztetésnek az összefonódás bejelentését -megelőzően lehet helye. A Tpvt.
alapján nincs az összefonódást létrehozó akarategyezség időpontjához kötött határidő az
összefonódás bejelentésére, ugyanakkor a Tpvt. 29. § (1) bekezdése értelmében a
vállalkozásoknak a 24. § szerinti összefonódása a GVH tudomásulvételének hiányában nem
hajtható végre. Ahhoz, hogy a kezdeményező által megfelelően előkészített előzetes
egyeztetés be tudja tölteni a funkcióját, szükséges, hogy azt a lehető leghamarabb, de legalább
két héttel a bejelentés benyújtása előtt kezdeményezzék. Az előzetes egyeztetéstől akkor
várható, hogy be tudja tölteni a funkcióját, az egyeztetések szükség esetén több körben
megvalósulhassanak, ha a felek az előzetes egyeztetést a lehető leghamarabb, de legalább két
héttel a bejelentés tervezett benyújtása előtt kezdeményezik. Az előzetes egyeztetési folyamat
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ld. A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 4/2017.
közleménye az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésekről 6.
pontját
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a Tpvt. 28. § (1) A 24. § szerinti összefonódást 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.

időigényénél szükséges arra is figyelemmel lenni, hogy a bejelentés tartalmának az előzetes
egyeztetésen elhangzottak szerinti módosításának ellenőrzésére a GVH-nak megfelelő idő
álljon rendelkezésére.
II.4. Mivel kapcsolatban van lehetőség a előzetes egyeztetés kezdeményezésére?
Előzetes egyeztetésre a már elhatározott tranzakcióval kapcsolatban van mód, potenciális
összefonódás esetén nem lehet előzetes egyeztetést kezdeményezni. Előzetes egyeztetés a
kérelem

benyújtásához

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 előzetes egyeztetést kezdeményezni?
Az egyeztetést az összefonódó vállalkozások a GVH Fúziós Irodájának vezetőjénél (telefon:
+36-1-472-8935, telefax: +36-1-472-8905, e-mail: fuzios@gvh.hu) kezdeményezhetik.
II.6. További információ:
A GVH 4/2014. sz. közleményében található.

