




A VKK VERSENYKULTÚRA

FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE

KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE

A VKK versenykultúra fejlesztése és terjesztése körében végzett
tevékenysége kapcsán a beszámoló, a 2006. évi eseményeket
megelôzôen, a teljesség érdekében részleteiben ismerteti a ver-
senykultúra fejlesztésének fogalmát, bemutatja az ennek elôsegí-
tésére rendelkezésre álló – hivatali – eszközöket, valamint a VKK
szervezeti és mûködési kérdéseinek lényegi ismérveit, elsôsor-
ban arra tekintettel, hogy a GVH elsô alkalommal készít külön
beszámolót a VKK munkájáról. Amellett, hogy ezen alapvetések
határozzák meg a VKK tevékenységeinek irányait, így a VKK
által elôirányzott feladatok eredôjét és egyben célját is képezik,
hozzátartoznak a versenykultúra fejlesztô munka szükségességé-
nek megértéséhez és értékeléséhez.

I. A VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE

A GVH feladata, hogy a közérdek képviseletében eljáró hatóság-
ként biztosítsa a gazdasági hatékonyságot kikényszerítô piaci
verseny szabadságának és tisztaságának védelmét. A GVH a ver-
seny védelme érdekében nemcsak versenyfelügyeleti munkájá-
val ôrködik a magyar és a közösségi versenyszabályok betartása
felett, hanem tevékenységének hasonlóan fontos részét képezi a
versenypártolás és a versenykultúra fejlesztése is. A hivatal a
versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét a VKK
2005. júliusi megalakításával intézményesítette. A GVH ver-
senyfelügyeleti és versenypártolási munkája mellett a hivatalnak
és munkatársainak a versenykultúra terjesztését szolgáló egyéb
tevékenységei a GVH 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámo-
ló IV. fejezetében olvasható, míg a VKK keretében végzett ver-
senykultúra fejlesztô tevékenység e melléklet keretében, az aláb-
biakban kerül bemutatásra.

1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén?

A versenykultúra fogalma egyaránt magában foglalja a versennyel,
versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos általános tájé-
kozottságot, a versenyhez való általános viszonyulást, valamint a
verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai
közéletet. 

A versennyel, versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos
általános tájékozottsághoz nemcsak a versennyel kapcsolatos
alapvetô összefüggések ismerete és a verseny pozitív hatásainak
felismerése (például, hogy a verseny általában alacsonyabb árat,
jobb minôséget és nagyobb választékot, nem pedig magasabb
árakat, rosszabb minôséget és szûkebb választékot eredményez),
hanem a versenyszabályozás és a versenyhatóság funkcióinak
lényegi ismerete és megértése (például az, hogy a versenyható-
ság a versenyt hivatott védeni, nem pedig az a feladata, hogy 
a külföldi cégek által támasztott „túlzott versenytôl” megvédje 
a hazai vállalatokat) is hozzátartozik. 

A versenyhez való általános viszonyulás azt tükrözi, hogy a tár-
sadalom, illetve annak egyes csoportjai (így a vállalatok, a köz-
igazgatásban dolgozók, a politikai döntéshozók, a lakosság, illet-
ve a média) mennyire fogadják el a versenyt, mint a piacgazdaság
alapvetô intézményét, mennyire társítanak hozzá pozitív asszo-
ciációkat, várakozásokat. Ez természetesen összefügg a verseny
alapvetô összefüggéseinek ismeretével, mivel ha ezek az ismere-
tek tévesek, akkor a versenyrôl torz kép alakulhat ki (például,
hogy a verseny a versenyképesség csökkenéséhez és a munkahe-
lyek elvesztéséhez vezet), ami a verseny elutasítását is jelentheti.

A versenypolitikával foglalkozó tudományos élet a versenypo-
litikai kérdésekkel foglalkozó kutatókban és oktatókban, egyete-
mi tanszékekben, tantárgyakban, kutatási programokban, intéz-
ményekben, folyóiratokban illetve folyóiratcikkekben, könyvek-
ben, szakmai rendezvényekben stb. testesül meg, mind jogi,
mind pedig közgazdasági téren. A tudományos közeg a verseny-
politikai kérdések napirenden tartásával hozzájárul a különbözô
problémák kreatív megközelítéséhez és az adandó válaszok ki-
alakításához, de a versenypolitikai kérdésekkel kapcsolatos álta-
lános tájékozottság javításához is.
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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámoló mellékleteként külön beszámoló ismerteti a GVH
Versenykultúra Központ (VKK) nevû szervezeti egységének tevékenységét. A VKK egyrészt a GVH versenykultúra fejlesztése és
terjesztése érdekében végzett tevékenységének hivatali felelôse, másrészt feladatkörébe tartozik elkülönítetten az OECD és a GVH által
közösen 2005-ben létrehozott OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenységének az ellátása is.



Tágabb értelemben a versenykultúra alatt a „versenyzés kultú-
ráját” is értjük. Analógiával élve, ez egyfajta sportszerû viselke-
dést jelent a piacon, azonban – mivel a versenypolitika a hosszú
távú fogyasztói jólétet tartja szem elôtt – a „versenyzés kultúrája”
semmiképpen sem a „barátságos”, a kevésbé intenzív versenyre
való hajlandóságot takarja (amelyben nem sérülnek a versenyben
résztvevôk érdekei), hanem a kemény, adott esetben agresszív, a
versenyszabályokat ugyanakkor tiszteletben tartó versenyt jelen-
ti, amely idegenkedik a versenytársakkal történô összebeszélés-
tôl. A „tisztességes” verseny ettôl eltérô felfogása valójában a
versenykultúra hiányára vall, és kifejezetten versenykorlátozás-
hoz vezethet (például egyes szakmai szervezetek esetében, ame-
lyek hajlamosak, a „tisztességes” verseny érdekeire hivatkozva,
etikai szabályok bevezetésével ösztönözni, sôt gyakran kötelezni
tagjaikat a versenytôl való tartózkodásra). 

2005 novembere óta a versenytörvény1 is nevesíti a hivatalnak,
illetve a hivatal elnökének a versenykultúra fejlesztéséért való
felelôsségét, s vázolja annak tartalmát is. A törvény a verseny-
kultúra fejlesztése alatt a GVH számára feladatként elsôsorban a
verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai
ismeretek terjesztését (így a versenybôl fakadó elônyökkel kap-
csolatos felvilágosító munkát, továbbá a jogkövetô magatartás,
illetve a versenybarát szabályozási környezet kialakításának elô-
segítése érdekében végzett tájékoztatást), valamint a verseny
közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet
fejlôdéséhez való hozzájárulást határozza meg. Ugyanakkor a
törvénymódosítás a GVH-nak a versenykultúra terjesztésében
való fokozottabb szerepvállalásának anyagi feltételeit is megte-
remtette, ennek révén lehetôvé vált, hogy a hivatal e körben tett
erôfeszítései szélesebb célközönséget érjenek el, másfelôl pedig
saját ezirányú tevékenysége mellett a versenykultúra fejlesztésé-
ben és terjesztésében részt vevô más szervezetek munkájához is
támogatást nyújtson. A hivatal másik két alapfeladatával, a ver-
senyfelügyeleti eljárások lefolytatásával és a versenypártolási
tevékenységgel ellentétben ugyanis, amelyekben a GVH-nak
vezetô vagy egyenesen kizárólagos szerepe van, a versenykultú-
ra fejlesztésében a GVH – mint minden versenyhatóság – szere-
pe lényegesen korlátozottabb. A fejlett versenykultúra kialakítá-
sa és fenntartása számos személyen, szervezeten múlik a tudo-
mányos-oktatási élet résztvevôitôl a civil szférán és az érintett
gazdasági szereplôkön át a politikai döntéshozókig, de természe-
tesen nem nélkülözheti a GVH közremûködését sem. E közre-
mûködés mértéke, illetve jellege a versenykultúra fejlôdésével és
a versenykultúra terjesztésében érintett szervezetek számának,

valamint szerepének növekedésével szükségszerûen csökken
majd, azonban a versenykultúra fejlettségének jelenlegi szintjén
még meghatározó jelentôséggel bír.

1.2. Mit tehet a GVH a versenykultúra fejlesztése
érdekében?

A GVH saját tevékenységében, a rendelkezésére álló eszközök-
kel, mindig is igyekezett kivenni a maga részét a versenykultúra
fejlesztésével kapcsolatos teendôkbôl. Tette – és teszi – ezt elsô-
sorban tájékoztatási, illetve PR tevékenységével, amelynek a
verseny elônyeivel, a versenyjog mibenlétével és rendelkezései-
vel kapcsolatos tájékoztatás éppúgy a részét képezi, mint a hiva-
tal általános tevékenységének és feladatainak, vagy konkrét dön-
téseinek és eredményeinek bemutatása ismertetô füzetek, szóró-
lapok és más kiadványok, továbbá sajtóközlemények és sajtó-
konferenciák segítségével, valamint az ügyfélszolgálat révén, de
ide tartozik a GVH munkatársainak különféle szakmai rendezvé-
nyeken történô részvétele és elôadásai is. Ugyancsak ebbe a kör-
be tartozik, hogy a GVH nyilvánosan elérhetôvé teszi döntéseit,
nagyobb lélegzetû versenypártolási anyagait, törekszik a jogal-
kalmazási munkája során általánosítható tapasztalatok vagy
megközelítések megfogalmazására – szintén nyilvános – közle-
mények, illetve a GVH Versenytanácsának joggyakorlatában
kikristályosodott elvi jellegû megállapítások közzétételére elvi
állásfoglalások formájában. Azzal, hogy a hivatal lehetôség
szerint bevonja a munkájába a versenypolitikával foglalkozó
szakmai közélet szereplôit, nemcsak inspirálja a tudományos
kutatásokat, hanem keresletet is támaszt irántuk. Másfelôl ter-
mészetesen azt is látni kell, hogy a versenykultúra állapotának
javítása a GVH-nak is érdeke, mivel az segíti a versenyt, a ver-
senypolitika és a versenyjog érvényesülését, s ezáltal a hivatal
munkáját (azaz visszahat a hivatal versenyfelügyeleti és verseny-
pártolási munkájára is).2

A GVH-nak a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevé-
kenysége az elmúlt öt évben vált egyre tudatosabbá és célirányo-
sabbá. Ezt kívánta elôsegíteni az a felmérés-sorozat is, amelyet
2002-tôl kezdôdôen három éven keresztül folytatott a hivatal
megbízásából a TÁRKI Társadalomkutató Zrt.3 A felmérések
célja az volt, hogy a GVH empirikusan is megalapozott képet
nyerjen a magyarországi versenykultúra állapotáról, hogy egy-
részt azt a tevékenysége, illetve különbözô döntései során figye-
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1 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja, amelyet 2005. novem-
ber 1-jei hatállyal a 2005. évi LXVIII. törvény iktatott be.

2 A GVH-nak a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett ezen egyéb tevé-
kenységeirôl olvashat a beszámoló IV. fejezetében.

3 A felmérések anyagai (az összefoglalókat, a részletes kutatási jelentéseket
és a módszertani leírást is ideértve) olvashatók a honlapon a GVH / Ver-
senykultúra Központ menüpontban.



lembe vehesse, másrészt azonosítsa a versenykultúra fejlesztése
érdekében szükséges teendôket. A kutatás alapvetôen a verseny-
szabályok és a GVH ismertségének, ezek megítélésének, vala-
mint a versenyjogi ismeretek pontosságának, mélységének fel-
mérésére összpontosított. A lakosság, a vállalkozások, a jogász-
társadalom (ügyvédek, vállalati jogászok, államigazgatásban
dolgozó jogászok), valamint a gazdasági újságírók körében
elvégzett, évente ismétlôdô felmérések egyértelmûen rámutat-
tak, hogy még sok tennivaló akad a versenykultúra fejlesztése
terén, s ebben a GVH-nak – versenyjogi-versenypolitikai „tudás-
központként” – katalizátor szerepet kell betöltenie. A hivatal a
versenykultúra állapotának és a fejlôdési irányoknak a folyamatos
nyomon követése, valamint az aktuálisan jelentkezô problémák
feltérképezése érdekében – saját ezirányú tevékenységének egy-
fajta mércéjeként is – a jövôben sem hagy fel ezekkel a kutatá-
sokkal, szem elôtt tartva azonban azt is, hogy érzékelhetô változás
csak hosszabb távon jelentkezik, s mutatható ki felmérés szintjén.

II. A VERSENYKULTÚRA KÖZPONT
SZERVEZETE ÉS MÛKÖDÉSE

A versenytörvény 2005. évi – fent említett – módosítása szüksé-
gessé tette, hogy a versenykultúra fejlesztésében a GVH-ra háru-
ló feladatok házon belüli koordinálása, illetve végrehajtása egy
önálló szervezeti egységben koncentrálódjon. E feladatok –
valamint a késôbb ismertetett ROK tevékenységének – maradék-
talan ellátása érdekében hozta létre a hivatal elnöke 2005-ben a
Fôtitkárságon belül a VKK-t, amelynek vezetésével a GVH fôtit-
kárát bízta meg. 

A VKK részjogkörû költségvetési egység (azaz a hivatalon belül
elkülönült költségvetéssel rendelkezik), amely az elemi költség-
vetésében jóváhagyott és hozzárendelt valamennyi elôirányzata
felett rendelkezési jogosultsággal bír. A VKK a költségvetésében
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat csak az említett verseny-
törvényi célkitûzések teljesítésére, célhoz kötötten használhatja
és használja fel. A VKK mûködtetésével kapcsolatos pénzügyi-
gazdasági feladatokat a GVH Költségvetési Irodája végzi.

A VKK feladatait éves munkaterv határozza meg, amely a GVH
szakmai hátterére építô, a versenykultúra fejlesztésének célját
szolgáló tevékenységek mellett azokat a programokat is tartal-
mazza, amelyek megvalósításában a GVH más szervezetek mun-
kájára számít, s ehhez – a rendelkezésre álló pénzösszegbôl –
pénzügyi, illetve szükség szerint szakmai támogatást is nyújt. A
szükségesnek vélt feladatok definiálásához a GVH versenyfelü-
gyeleti és versenypártolási munkája során felgyûlt tapasztalatok
mellett a már említett, a versenykultúra állapotáról készült fel-
mérések adnak támpontot. A hivatal által a VKK részérôl teljesí-

tendô feladatok mellett tehát a célkitûzések elérésében legalább
ilyen jelentôséggel bírnak azok a programok, amelyekkel a VKK
– saját szerepéhez képest – minél több külsôs szervezetnek a ver-
senykultúra fejlesztésébe és terjesztésébe való bekapcsolódását
kívánja elôtérbe állítani, elômozdítva a versenykultúra fejleszté-
se iránti elkötelezettség társadalmi beágyazottságát, illetve a ver-
senykultúra fejlesztésének – versenyhatóságon kívüli – bázisai-
nak kiépítését, illetve megerôsítését.

A VKK éves munkatervének illeszkednie kell az éves hivatali
célkitûzésekhez. A munkaterv tartalmazza:

• a GVH versenykultúra fejlesztése érdekében tervezett
éves tevékenységének irányait, prioritásait, illetve össze-
függéseit a hivatal egyéb tevékenységi pilléreivel;

• a célkitûzések megvalósításának lehetséges eszközeit és
elveit;

• a rendelkezésre álló anyagi kereteket;

• a betervezett feladatok ütemezését, felelôseit, végrehajtá-
sának, illetve „utánkövetésének”, ellenôrzésének módját;

• a ROK és a CECI4 keretében tervezett programok, mun-
kák idôzítését és tematikáját.

A munkatervet a fôtitkár állítja össze (ugyanakkor a VKK kere-
tében ellátandó feladatokra, illetve azok végrehajtásának módjá-
ra nézve más szervezeti egységek vezetôi és az elnökhelyettesek
is tehetnek javaslatot a fôtitkárnak) és az elnök hagyja jóvá. 
A VKK éves munkatervének összeállításakor meg kell határozni
az egyes feladatok költségigényét is, ennek figyelembevételével
kerül megtervezésre a VKK éves költségvetése. A VKK részére
meghatározott feladatokat a fôtitkár által elôírt módon és üteme-
zésben a VKK vizsgálói (2006-ban két fô), illetve – a szervezeti
egység vezetôjének hozzájárulása esetén – a fôtitkár által felkért
más hivatali munkatársak látják el. A VKK egyes feladatok ellá-
tásával, amennyiben szakmai vagy más okok ezt indokolttá teszik,
külsôs személyt is megbízhat.

A 2006/2007. évre szóló munkaterv tervezetét a VKK 2006
májusában nyilvános vitára bocsátotta, lehetôséget adva ezzel 
a szakmai közvéleménynek arra, hogy ötleteivel, felvetéseivel
bôvítse a hivatal által megfogalmazott részfeladatok halmazát. 
A beérkezett javaslatok, észrevételek figyelembevételével végle-
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gesített, szeptember végén nyilvánosságra hozott munkaterv
közel másfél év (2006. szeptember – 2007. december) feladatait,
illetve a feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendôket, vala-
mint a központ általános mûködési elveit is felöleli. 

A munkaterv – az abban szereplô különféle részfeladatokkal –
széles célközönséget kíván elérni: 

• a versenyjoggal, verseny témájú közgazdasági elemzé-
sekkel foglalkozó felsôoktatási intézmények diákjait, ok-
tatóit; 

• az alap- és középfokú oktatásban résztvevô, érdeklôdô
tanárokat, tanulókat; 

• elméleti szakembereket, kutatókat; 

• a hivatal eljárásaival, versenyfelügyeleti munkájával kap-
csolatba kerülô kis- és középvállalkozásokat; 

• a fogyasztói kultúra és tájékozottság fejlesztésében jelen-
tôs szerepet betöltô civil szervezeteket; valamint 

• a közigazgatásban dolgozó azon munkatársakat és dön-
téshozókat, akik munkájuk során a verseny területtel vala-
milyen módon kapcsolatban kerülnek, ideértve az ország-
gyûlési képviselôket és szaktanácsadóikat is.

A VKK alapvetô mûködési elvei a szabályozott és átlátható mû-
ködés biztosítása köré szervezôdnek, amelynek fontos garanciá-
ja a nyilvánosság ereje. A VKK ezt oly módon éri el, hogy mind
a munkatervet, mind a VKK költségvetésének terhére kifizetett
támogatások fôbb adatait és sorsát (a támogatott szervezet neve,
a program, valamint a támogatási összeg, majd a szakmai beszá-
moló), mind pedig a VKK tevékenységérôl szóló éves beszámo-
lót – a honlap segítségével – nyilvánossá teszi.

A VKK a rendelkezésére álló pénzeszközök ellenôrizhetô fel-
használása érdekében pályáztatási rendszert épített ki, amely-
nek keretében a megfelelô referenciákkal bíró pályázók által be-
nyújtott, szakmailag megalapozott és reális költségtervvel ren-
delkezô pályázati programok nyerhetnek támogatást. A munka-
tervben megfogalmazott elvek mentén a versenykultúra fejlesz-
tésében és terjesztésében részt vevô szervezetek kizárólag pályá-
zati úton igényelhetnek támogatást a VKK-tól ezen célkitûzése-
ket szolgáló valamely programjuk megvalósításához. Pályázat
benyújtására a VKK munkatervében felölelt idôszakban folya-
matosan, lényegében az e célból rendelkezésre álló pénzügyi
keret kimerüléséig van lehetôség.

2006 folyamán a VKK a munkaterv négy pontjához kapcsolódó-
an jelentetett meg pályázati kiírást. A pályázatok közös jellem-
zôje, hogy a támogatási igényt az egyes pályázati felhívásokhoz
készített – a GVH honlapjáról letölthetô – dokumentáció megfe-
lelô kitöltésével lehet benyújtani. Az egyes pályázati felhívások
rögzítik a kiírás célját és tárgyát, valamint meghatározzák a
lehetséges pályázók körét és az elnyerhetô támogatás felsô határát.
A VKK nem zárta ki annak lehetôségét, hogy egy személy vagy
szervezet több pályázatot is jegyezzen, azonban az elbírálás során
ezt a körülményt minden esetben figyelembe vette annak érdeké-
ben, hogy a támogatások ne egy-egy pályázónál koncentrálódjanak.

A VKK kiinduló elvei között az is szerepelt, hogy a pályázók
részére a támogatást társfinanszírozóként nyújtja, amelynek követ-
keztében a 2006-ban benyújtott pályázatokban a pályázóknak meg-
határozott mértékû (a pályázati program költségvetésének 30 %-át
elérô mértékû) saját forrást kellett biztosítaniuk a támogatás elnye-
réséhez. Az elsô hónapok tapasztalatai alapján a VKK 2006
decemberében – a 2007. január 1-jét követôen beérkezett pályáza-
tokra vonatkozóan – oly módon módosította a pályázati felhíváso-
kat, amelynek következtében igény esetén már teljes (a költségterv
100%-áig terjedô) támogatást nyújt a pályázati célkitûzéseknek
megfelelô pályázati programokhoz. Az egy pályázaton elnyerhetô
összeg felsô határa azonban – e módosítástól függetlenül – válto-
zatlan maradt, vagyis az ezt meghaladó költségvetésû pályázatok
esetében a VKK továbbra is megköveteli az önerô biztosítását és
igazolását. A módosítás célja az volt, hogy a saját forrás elôterem-
tésével kapcsolatos nehézségek ne hátráltassák a pályázatok be-
nyújtását, ugyanakkor ne ösztönözze a pályázókat a kért támoga-
tásnak az indokoltnál magasabb összegben való megjelölésére se.
A pályázati felhívások lehetôvé tették, hogy a pályázó a saját for-
rást az államháztartás valamely alrendszerébôl származó támoga-
tásból finanszírozza, azonban feltételként szabta, hogy az igényelt
támogatások nem eredményezhetnek nyereséget a pályázónak,
illetve a pályázat elbírálása során elônyben részesülnek a más –
állami vagy önkormányzati költségvetési – forrásból még nem
támogatott pályázatok. 

A VKK a pályázati programok megvalósítására a munkaterv
által lefedett – azaz a 2007 végéig tartó – idôszakot jelölte meg,
nem zárta ki azonban már folyamatban lévô, illetve a megvaló-
sítási idôszakot követôen lezáruló, illetve több éves kifutású
programok támogatását sem azzal, hogy támogatásban csak
olyan program részesít, amelynél a pályázat eredménye vagy a
pályázati célokkal összefüggésben értékelhetô részeredménye a
támogatott idôszak alatt ténylegesen megvalósul, de legalább
olyan fázisba jut, amely a pénzügyi elszámolást lehetôvé teszi. 
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A beérkezett pályázatokat formai szempontból a VKK munka-
társai ellenôrzik, majd a pályázat szakmai és pénzügyi bírálatát
egy három fôbôl álló bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság
tagjai fôként a GVH vezetô állású munkatársai közül kerülnek
ki, de esetenként külsô személy bevonására is sor kerülhet. A
bíráló bizottság döntésének függvényében a VKK a nyertes
pályázókkal támogatási szerzôdést köt, amely részletesen meg-
határozza a támogatás igénybevételének feltételeit, a megvalósí-
tás, illetve a finanszírozás idôbeli ütemezését, az ellenôrzés és el-
számolás rendjét. A vissza nem térítendô támogatás folyósítása
utófinanszírozás formájában, de igény esetén részletekben, a
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követôen történik. 

2006 folyamán a VKK-hoz mintegy 30 pályázati anyag került
benyújtásra. 2006 végéig mindössze egy pályázat elbírálása
zárult le, így támogatási döntés is mindössze egy született a be-
számolási idôszakban.

A pályáztatás kezdeti – 2006. végi, illetve 2007. elsô negyedévi –
tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a kiírások közül a
„legnépszerûbbnek” a fogyasztóvédelemmel, a fogyasztói kultúra
fejlesztésével foglalkozó civil szervezetek munkájához támogatást
nyújtó 7. sz. kiírás bizonyult, de jelentôs számban érkeztek ver-
senyjogi-versenypolitikai kutatásra vállalkozó pályázatok is, míg a
szakmai rendezvények szervezésére, illetve szakmai rendezvé-
nyen való részvétel támogatására szóló felhívásra lényegében alig
pályáztak. Éppen a nagy számban benyújtott, a fogyasztóvédô
civil szervezetek munkájának támogatását célzó pályázatok eseté-
ben tapasztalta ugyanakkor a VKK több esetben is azt, hogy a
pályázatban szerepeltetett program nem feleltethetô meg a VKK –
munkatervében és a pályázati felhívásban is ismertetett – célkitû-
zéseinek, illetve hogy e szervezetek tevékenységébôl adódóan, a
„klasszikus” fogyasztóvédelmi témák nagyobb hangsúlyt kaptak,
mint a versenyjogi fogyasztóvédelem kérdései. A pályázók zöme
piackutatásra szakosodott gazdasági társaságok, valamint egyete-
mek, illetve különbözô non-profit szervezetek, alapítványok közül
került ki, magánszemélyek csak csekély számú pályázatot nyújtot-
tak be. Több olyan pályázó is akadt, aki – egyidejûleg vagy egy-
mást követôen – több pályázatot is benyújtott, mivel a fent emlí-
tetteknek megfelelôen ezt a kiírások nem zárták ki.

Az alábbiakban a munkaterv egyes pontjai szerint kerül ismertetés-
re a VKK 2006. évi tevékenysége. Látni kell ugyanakkor, hogy
2006-ban a VKK-tevékenység gyakorlati mûködésének alapját, elô-
feltételét képezô keretek (munkaterv megfogalmazása, pályáztatási
rendszer felépítése és pályázatok meghirdetése) kialakítása jelen-
tette az elsôdleges feladatot, amelynek a tényleges eredményei dön-
tôen 2007 elejétôl realizálódtak, s ennek következtében csak a 2007.
évi tevékenységrôl szóló beszámolóban kerülnek majd ismertetésre.

III. A VERSENYKULTÚRA KÖZPONT –
VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS
TERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT –
2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK
EREDMÉNYEI

3.1. Idegen nyelvû szakkönyv fordítása magyar
nyelvre, valamint megjelentetése

A VKK egyik fontos célkitûzésének tekinti, hogy a versenyjog,
a versenypolitika, illetve a piacelmélet témakörében megjelent,
nemzetközileg elismert fontosabb szakkönyvek magyar nyelven
is elérhetôvé váljanak a VKK által megcélzott felhasználói cél-
csoportok számára, mivel jelenleg csak ezek szûk választéka áll
a témával foglalkozó szakemberek és az érdeklôdôk rendelkezé-
sére. E fordítások nemcsak hiánypótló jellegük miatt bírnak
meghatározó jelentôséggel, de a VKK azt is biztosítani kívánja,
hogy a fordítások a lehetô legmagasabb szakmai színvonalon, a
versennyel kapcsolatos közgazdasági és jogi terminológia meg-
felelô használatával készüljenek el. A VKK a szóba jöhetô szak-
könyvek kiválasztásakor elsôsorban azt tartotta szem elôtt, hogy
a magyar nyelven kiadásra kerülô mûvek áttekintô képet adjanak
a versenyjog és versenypolitika aktuális kérdéseirôl mind jogi,
mind közgazdasági szempontból, valamint tartalmazzák azokat a
fontos jogeseteket is, amelyek alapjait jelentik a nemzetközi gya-
korlatnak. Fontos szempont volt, hogy VKK által megcélzott fel-
használói célcsoportok számára hasznosítható kiadvány nemzet-
közileg is elismert legyen és ott is hasonló felhasználói körök
forgassák. E szempontok figyelembevételével a VKK a követke-
zô szakirodalmi mûveket találta lefordításra érdemesnek:

• Massimo Motta: Competition Policy – Theory and
Practice (Cambridge University Press, 2004);

• J. Faull, A. Nikpay: The EC Law of Competition (Oxford
University Press, 2006);

• L. Ritter, F. Rawlinson: European Competition Law
(Kluwer Law International, 2004 - harmadik kiadás);

• C. Bellamy and Child: EC Law of Competition (Sweet &
Maxwell, 2001);

• R. Whish: Competition Law (LexisNexis Butterworths,
2003 (ötödik kiadás), az új kiadás 2007-ben várható);

• Bishop & Walker: Economics of EC Competition Law
(Sweet & Maxwell, 2002).
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A VKK évrôl-évre egy újabb könyv fordítására kíván vállalkozni
elsôsorban a fentiek közül. Ennek érdekében 2006-ban vala-
mennyi említett könyv fordítása tekintetében tett elôkészülete-
ket, illetve felmérte a lehetôségeket, s azok naprakészsége, vala-
mint jelentôsége alapján ütemezést készített, ügyelve arra is,
hogy a hangsúlyosabban közgazdasági, illetve jogi megközelí-
tést alkalmazó könyvek fordítása egyensúlyban legyen.

2006-ban a VKK választása elsôként Massimo Motta: Compe-
tition Policy – Theory and Practice címû munkájára esett, a
magyar nyelvû fordítás kiadására valószínûleg 2007 elsô felében
kerül sor. A VKK hét évre, illetve ötszáz eladott példányig (amely
azonban közös megegyezéssel meghosszabbítható) szerzett fel-
használási jogot a Cambridge University Press jogtulajdonostól
a mû aktuális kiadásának magyar nyelvre történô lefordítására,
illetve a magyar nyelvû mû kiadására és terjesztésére. A VKK öt,
a szóban forgó szakterületen jártas és jelentôs fordítási tapaszta-
lattal bíró fordító, valamint a GVH egy munkatársának közremû-
ködése mellett egy külsôs szakmai és egy nyelvi lektor bevoná-
sával gondoskodik arról, hogy a magyar nyelvû változat is az
eredetihez hasonló szakmai nívót képviseljen.

A VKK a magyar nyelvû kiadást eljuttatja majd könyvtárakba,
valamint a versenyjoggal a gyakorlatban is kapcsolatba kerülô
bíróknak, egyetemi oktatóknak stb.

2007-re a VKK Richard Whish: Competition Law címû könyve új
kiadásának fordítását tervezi. Szintén 2007-ben kerülhet napirend-
re William W. Lewis: The Power of Productivity címû könyvének
magyar nyelvû fordítása, amely a fenti lista összeállítását követôen
került a GVH látóterébe. A könyv esettanulmányokra épülô szerke-
zete, sok példával és ábrákkal tarkított egyszerû nyelvezete a kevés-
bé szakavatott olvasókat is hozzásegítheti a termelékenység és a
gazdasági növekedés közötti összefüggések megértéséhez.

3.2. Ismeretterjesztô kiadványok készítése

A VKK a GVH munkatársai által elkészített közérthetô, szemlé-
letes kiadványok segítségével próbál hozzájárulni ahhoz, hogy
mind általában véve a versennyel, illetve a versenyjoggal kap-
csolatos alapvetô fogalmaknak, mind az egyes ágazatok, piacok
versenyjogi sajátosságainak a szélesebb körû ismeretét elôsegít-
se. A kiadványok – azok terjedelmi adottságaitól függôen – füze-
tek, illetve rövid szórólapok formájában kerülnek folyamatosan
kiadásra, valamint tartalmuk a honlapon is megjelenik. 

Elsôként a versenytörvény hatályos, az áttekintést és a keresést
megkönnyítô címszavakkal ellátott szövegének megjelentetésére
került sor nemcsak magyar, de angol nyelven is, illetve elôkészí-
tés alatt áll az orosz nyelvû változat kiadása is. 

Ezt követôen a GVH szervezetérôl (jogállás, feladatkör, szerve-
zeti felépítés, az egyes szervezeti egységek közötti munkameg-
osztás) és tevékenységérôl, ezen belül fôként a hivatal mûködé-
sének és jogalkalmazási feladatainak hátterérôl (a GVH hatáskö-
rébe tartozó anyagi és eljárási jogi jogszabályokkal kapcsolatos
fôbb tudnivalók, panasz, illetve bejelentés tételének módja és
feltételei) szóló tájékoztató kiadvány született meg. Bár a hiva-
talról korábban is készült ilyen jellegû ismertetôfüzet, annak ak-
tualizálásán túlmenôen a VKK az új kiadvánnyal – a versenysza-
bályozást és a jogérvényesítési lehetôségeket illetôen is – részle-
tesebb információkkal kívánt szolgálni a gazdasági élet szereplôi és
a fogyasztók versenyjogi tájékozottságának növelése érdekében.

A GVH tevékenységének súlyponti elemét képezô kartellekkel
szembeni küzdelem részeként a VKK aktualizálta a hivatal „Az
ajánlattevôk versenytárgyaláson való összejátszása és annak
gyanút keltô jelei” c. tájékoztató kiadványát, amellyel a közbe-
szerzés nehéz és felelôsségteljes munkáját végzô köztisztviselô
kollégák és a beszerzést koordináló szakemberek segítségére
kíván lenni abban, hogy néhány gyakrabban elôforduló, tipikus-
nak mondható jelbôl felismerjék az ajánlattevôk között megvaló-
suló összejátszást, és ezt a versenykorlátozó kartellek felderítése
érdekében jelezzék a GVH felé. Az ugyanis, hogy a közbeszer-
zési törvény tevésre kötelezô szabályainak megsértését fôleg a
közbeszerzési piac keresleti oldalát megtestesítô szervezetek
vagy személyek követhetik el, nem jelenti azt, hogy a közbeszer-
zési piac kínálati oldalán megjelenô ajánlattevôk versenytárgya-
lással kapcsolatos magatartása ne lenne keretek közé szorítva.
Az ajánlattevôkre ugyan csak a közbeszerzési törvény néhány
rendelkezése vonatkozik, a vállalkozások általános piaci maga-
tartását (így a közbeszerzési piacon tanúsított magatartását is) a
magyar, valamint a közösségi versenyjogi rendelkezések szabá-
lyozzák. A közbeszerzési eljárásokban létrehozott kartelleket az
uniós és a magyar versenyjog azért minôsíti különösen súlyos
jogsértésnek, mert a versenykorlátozó megállapodás eredménye-
ként létrejött magasabb számlát végsô soron az adófizetôk térítik
meg, tekintettel arra, hogy közpénzekrôl van szó, s emiatt társul
2005. szeptember 1-je óta büntetôjogi szankció is a közpénzek-
bôl megvalósuló beszerzések kapcsán tanúsított ajánlattevôi
összejátszásokhoz. A kiadvány ismerteti a versenytárgyaláson
megvalósuló ajánlattevôi összejátszások fôbb típusait, valamint
azoknak a közbeszerzô által is érzékelhetô, figyelmeztetô – for-
mai és tartalmi – jeleit. Ehhez kapcsolódóan „A Gazdasági Ver-
senyhivatal helyszíni vizsgálati jogosítványai a versenyfelü-
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gyeleti eljárások, illetve az Európai Bizottság által az EK-
Szerzôdés 81.-82. cikkeinek feltételezett megsértése miatt foly-
tatott eljárások során” címû tájékoztató füzet a GVH vizsgálói-
nak az ún. „hajnali rajtaütések” során gyakorolható jogosítvá-
nyait vette sorba, mivel a tapasztalatok szerint nemcsak a vállal-
kozások, de sok esetben jogi képviselôik elôtt is kevéssé ismert,
hogy az elôzetes értesítés nélküli helyszíni kutatás során a ver-
senyhatóságot, illetve az eljárás alá vontat milyen jogok illetik és
milyen kötelezettségek terhelik.

A megjelent kiadványok mellett a VKK még 2006-ban megkezd-
te a versenyjogi ügytípusok (fogyasztó megtévesztés, erôfölény-
nyel való visszaélés, versenykorlátozó megállapodások, összefo-
nódások) jellemzôirôl, a magánjogi jogérvényesítés lehetôségei-
rôl és jogi alapjairól szóló, valamint további olyan tájékoztató
füzetek elôkészítését, amelyek a GVH által az utóbbi idôszakban
fontosnak és szükségesnek talált kérdéseket, problémákat járják
körbe (pl. a lakossági hitelezéssel, fogyasztói csoportokkal, élet-
járadék programokkal, az élelmiszer-, gyógyhatású készítmé-
nyekkel, gyógyszerekkel vagy a távközlési piac újdonságaival
kapcsolatos fogyasztó megtévesztéses ügyek tapasztalatai). A
VKK ezen túlmenôen a közösségi versenyszabályozással kap-
csolatos ismeretek fejlesztésére is hangsúlyt fektet: szintén elô-
készítés alatt áll a tagállamok közötti kereskedelem érintettségé-
rôl szóló jogalkalmazási gyakorlat összefoglalása és az ehhez
kapcsolódó jogesetek, valamint a közösségi joggyakorlat aktuá-
lis fejleményeinek ismertetése. E kiadványok megjelenése 2007
folyamán várható.

3.3. Szakmai rendezvények szervezése, illetve pályáza-
ti úton mások által szervezett rendezvényeknek,
valamint mások által szervezett rendezvényeken
való részvételnek a támogatása

A VKK – a 3.6 pontban említett, a tömegkommunikációs csator-
nákon való megjelenés fokozásával párhuzamosan – a szakmai
rendezvények keretében történô képzést, ismeretátadást tekinti a
versenyjogi-versenypolitikai, illetve piacelméleti tájékoztató
munka egyik legfontosabb eszközének. Ezért amellett, hogy
maga is szervez szakmai rendezvényeket egy-egy aktuális ver-
senyjogi vagy versenypolitikai kérdés megvitatására, mind szak-
mailag (munkatársai elôadói részvételének biztosításával), mind
pályázati úton anyagilag is támogatja mások által szervezett ren-
dezvények, elôadások, konferenciák, szakmai fórumok, szeminá-
riumok, tréningprogramok stb. megvalósítását. A VKK/3/2006. sz.
pályázati kiírással emellett a versenyjogi és a versenypolitikai,
illetve a piacelméleti kérdésekkel foglalkozó kutatóknak a hazai
és a nemzetközi tudományos vérkeringésbe történô bekapcsoló-
dása és így a témakörrel kapcsolatos gondolatok, valamint tren-

dek magyarországi megjelenésének megkönnyítése érdekében a
VKK lehetôséget teremtett a GVH (VKK) vagy más szervezet
által rendezett, hazai vagy külföldi szakmai rendezvényen, elô-
adáson, konferencián stb. való – elôadóként vagy hallgatóként
történô – részvétel, illetve az említett kutatási területekkel kap-
csolatos tanulmányút támogatására is.

A pályázat keretében szakmai rendezvény szervezéséhez (pl.
infrastrukturális költségek, elôadók költségei és díjazása, tolmá-
csolás), illetve konferencián való részvételhez (részvételi díj, az
oda- és visszaút, valamint szükség esetén a szállás költsége) egy-
aránt 2.000.000 forintig igényelhetô támogatás.

2006-ban e pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, amelynek
elbírálása azonban 2007-re húzódott át.

3.4. Szakmai pályázatok meghirdetése a GVH / VKK
által meghatározott versenyjogi és versenypoliti-
kai, illetve piacelméleti kérdésekkel foglalkozó
kutatások támogatására

A VKK a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet
kérdéseivel foglalkozó magyarországi tudományos élet és közé-
let mûködésének és fejlôdésének elôsegítése érdekében munka-
tervében célul tûzte ki az e téren folyó tudományos kutatások
támogatását. A kutatások támogatásával a VKK a versenyjoggal,
a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel kapcsolatos ma-
gyarországi elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához,
javulásához és finomodásához kíván hozzájárulni, s annak nem
célja a GVH jogalkalmazási tevékenységéhez – pl. folyamatban
lévô/elôkészítés alatt álló versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH
eljárásokhoz (pl. ágazati vizsgálatok) – közvetlenül kapcsolódó
kutatások, illetve szakértôi munka finanszírozása. 

A VKK 2006-ra és 2007-re – azaz a munkaterv által felölelt idô-
szakra – az alábbi, a verseny közgazdasági és jogi kérdéseit egy-
aránt érintô kutatási témákban hirdetett pályázatot, amelyek meg-
valósításához a pályázók legfeljebb 10.000.000 forint összegben
igényelhetnek támogatást a VKK-tól (VKK/4/2006. sz. pályázati
kiírás):

• Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai
között;

• Áttérési költségek hatása a szolgáltató váltásra;

• A verseny és versenyképesség kapcsolata Magyarországon;
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• A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irány-
elv átültetése kapcsán felmerülô jogalkalmazási kérdések;

• Kártérítési perek lehetôsége a GVH jogsértést megállapí-
tó döntéseivel érintett ügyekben;

• A túlzó árazás kezelése és módszertani megközelítése az
európai versenyhatóságok gyakorlatában;

• A piacmeghatározás verbális és statisztikai módszereinek
összehasonlítása a külföldi versenyhatóságok gyakorlatában;

• A bírságok kiszabásában érvényesített közgazdasági elvek
vizsgálata a külföldi versenyhatóságok gyakorlatában;

• A versenyjog és a közös jogkezelés viszonya;

• A közbeszerzési kartellek kezelése az európai versenyha-
tóságok és bíróságok gyakorlatában;

• A patikaliberalizáció gyógyszer-kiskereskedelmi piacra
gyakorolt hatásának elemzése néhány európai ország
tapasztalatainak összehasonlításával;

• A folyószámla és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások
területén megvalósuló verseny Magyarországon, különös
tekintettel a belépési korlátokra és a váltási költségekre;

• A banki, illetve biztosítási piacon alkalmazott tisztesség-
telen (általános, illetve egyedi) szerzôdéses feltételekkel
szembeni, a transzparenciát szorgalmazó fellépések az
egyes tagállami versenyhatóságok gyakorlatában.

2006-ban e pályázati felhívás keretében 5 pályázat érkezett,
amelyek elbírálása azonban 2007-re húzódott át.

3.5. Nyílt pályázat más támogatások odaítélésére

A VKK a fenti VKK/4/2006. sz. pályázati kiírás keretében konk-
rétan megjelölte – mintegy hiánypótló jelleggel vagy éppen ak-
tualitásukra tekintettel – azokat a GVH munkatársai által defini-
ált versenyjogi, versenypolitikai, illetve piacelméleti kérdésekkel
foglalkozó kutatási témákat, amelyekre pályázatok benyújtását
várja. Ezeken a kutatási témákon túlmenôen a VKK a
VKK/5/2006. számú pályázati felhívás keretében lehetôséget
biztosított bármely egyéb, a versenykultúra fejlesztése szem-
pontjából – a pályázó által – hasznosnak ítélt, versenyjoggal és
versenypolitikával, illetve piacelméleti kérdésekkel foglalkozó
kutatási témában pályázat benyújtására (nyílt pályázat). Ebben

az esetben a pályázónak a kutatási téma részletes leírása mellett
viszont azt is indokolnia kell, hogy a kutatás eredményei
mennyiben járulnak hozzá a hazai versenykultúra fejlesztéséhez.

Ez a pályázati kiírás kínál lehetôséget a versenykultúra fejleszté-
sében részt vevô szervezeteknek más VKK pályázati formában
nem támogatott tudományos és oktatási projektek (különösen
tudományos kutatások, valamint alap-, közép- és felsôfokú isko-
lai rendszerû oktatási programok, kiadványok) támogatására.

A célja a nyílt pályázatnak is a magyarországi tudományos élet
és közélet mûködésének és fejlôdésének elôsegítése, a verseny-
joggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel kapcsolatos
magyarországi elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához,
javulásához és finomodásához való hozzájárulás azáltal, hogy
felszínre hoz a GVH/VKK-n kívüli forrásból származó ötleteket
és elképzeléseket is. Ezeknek a támogatásoknak sem célja, a
GVH jogalkalmazási tevékenységéhez – pl. folyamatban lévô/elô-
készítés alatt álló versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárások-
hoz (pl. ágazati vizsgálatok) – közvetlenül kapcsolódó kutatá-
sok, illetve szakértôi munka finanszírozása.

A VKK/5/2006. sz. kiírás keretében is legfeljebb 10.000.000
forint összegû támogatás igényelhetô a pályázati program meg-
valósításához.

2006-ban e pályázati felhívásra 10 pályázat érkezett, amelyek
elbírálása – egy kivételével – 2007-re húzódott át. E pályázat
keretében a VKK 2006 ôszén 500.000 forinttal támogatta a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán
kötelezô két féléves tárgyként oktatott versenyjog címû stúdium-
hoz készülô új jegyzet kiadását.

3.6. Megjelenés a tömegkommunikáció különbözô
csatornáin 

A VKK által szervezett szakmai eseményeken túl a tömegkommu-
nikációs csatornák használhatók fel a leghatékonyabban arra, hogy
széles társadalmi csoportok tájékoztatást kapjanak a VKK tevé-
kenységeirôl és cselekvési lehetôségeirôl, valamint a gyakran fel-
merülô és széles társadalmi rétegeket érintô kérdésekrôl. Az eddigi
gyakorlati tapasztalatok, megkeresések is azt mutatják, hogy sok
esetben van arra igény annak a részletesebb (illetve nemcsak a
szakmai közönség számára közérthetô) elemzésére, bemutatására,
sôt megvitatására, hogy egyes versenyfelügyeleti döntések vagy
ágazati vizsgálatban tett megállapítások, vagy akár versenyszem-
pontú jogszabály-véleményezô munka során milyen szempontok
motiválják a GVH-t. Mindezek érdekében a GVH / VKK 2006-
ban fokozta a sajtó útján végzett információközvetítô tevékenysé-
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gét, amelynek szerves részét képezi a sajtó munkatársainak (elsô-
sorban a szakújságíróknak) a képzése, célzott tájékoztatása is.

3.7. Pályázat meghirdetése fogyasztóvédô civil szer-
vezetek munkájának támogatására, valamint
együttmûködés a versenykultúrát terjesztô és
fejlesztô más szervezetekkel 

A VKK munkaterve célul tûzte ki a civil szféra azon szervezôdé-
seinek támogatását, amelyek szakmai tevékenységükkel elôsegítik
a magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesz-
tését és terjesztését, így 

• a fogyasztóknak és a piaci verseny más szereplôinek,
vagy a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak a verseny-
nyel, illetve a fogyasztóvédelmi- és versenyszabályokkal
kapcsolatos tájékozottságának növelését;

• a fogyasztók érdekeinek képviseletét és érvényesítését;
valamint

• a versenypolitika és a fogyasztóvédelmi politika hatéko-
nyabb mûködését.

A versenykultúra fejlesztô tevékenységek egyik fontos célcso-
portját ugyanis a piaci verseny keresleti oldalán álló fogyasztók
jelentik, vagyis a versenytörvény által a versenykultúra fejleszté-
se alatt a GVH számára egyik feladatként definiált versenypoli-
tikai ismeretterjesztô munka (ideértve a versenybôl fakadó elô-
nyökkel kapcsolatos felvilágosító munkát, továbbá a jogkövetô
magatartás, illetve a versenybarát szabályozási környezet kiala-
kításának elôsegítése érdekében végzett tájékoztatást is) – a ver-
senykultúra fejlesztésének részeként – egyúttal a fogyasztói
kultúra fejlesztését is szolgálja. Ilyen lehet például a versenyjogi
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az ezzel
kapcsolatos képzések megszervezése, a fogyasztók jogérvénye-
sítési lehetôségeinek tudatosítása, vagy a versenypártolási tevé-
kenységhez kötôdôen a fogyasztói érdekek fokozottabb védelmét
eredményezô szabályozási-intézményi megoldások kialakítása.

A VKK – annak érdekében, hogy az általa támogatott pályázati
programok a fogyasztók lehetô legszélesebb körét érjék el, vala-
mint a támogatott szervezetek képesek legyenek szakmailag is
magas színvonalon, megfelelô tapasztalatok birtokában végezni
tevékenységüket – a pályázati kiírásban (VKK/7/2006. sz.) a
lehetséges pályázók körét a fogyasztóvédelmi, illetve oktatási-
nevelési céllal, a pályázat benyújtásának idôpontjában legalább
két éve mûködô, országos tevékenységi körû társadalmi szerve-
zetekben határozta meg. Emellett hangsúlyozta, s a benyújtott

pályázatok során következetesen érvényesíti azt az elvet is, hogy
noha a fogyasztóvédô civil szervezetek, amelyek részére e pályá-
zati kiírás megszületett, tevékenységükbôl fakadóan alapvetôen
– a hatósági intézményrendszer megfelelôjében a fogyasztóvé-
delmi felügyelôségek feladatkörébe tartozó – „klasszikus”
fogyasztóvédelemmel foglalkoznak, a VKK törvényi kötöttségei
következtében a támogatandó pályázati programoknak a verseny-
joggal-versenypolitikával (a versenyjogi fogyasztóvédelemmel)
is kapcsolatban kell állniuk. A VKK a kiírás keretében legfeljebb
3.000.000 forint összegben nyújt támogatást a fogyasztóvédô
civil szervezetek munkájához, de e pályázati felhívás keretein túl
természetesen a civil szervezetek számára is nyitott a többi
pályázati kiírás, azaz például szakmai rendezvények szervezése
vagy kutatások lefolytatása érdekében is pályázhatnak a VKK-
hoz (ezen pályázatok elbírálása során ugyanakkor a VKK figye-
lembe veszi azt az általános elvek között már említett szempon-
tot, hogy a pályázó nyújtott-e be további pályázatokat).

2006-ban e pályázati felhívás keretében 10 pályázat érkezett,
amelyek elbírálása azonban 2007-re húzódott át.

3.8. Könyvtárak versenyjogi és versenypolitikai,
illetve piacelméleti szakkönyvi részének
fejlesztése 

A VKK a versenyjogi, versenypolitikai, illetve piacelméleti kép-
zést nyújtó magyarországi felsôoktatási intézmények – összesen
15 egyetem, illetve fôiskola5 – könyvtárainak fejlesztését alapve-
tô fontosságúnak ítéli a szakirányú felsôoktatásban folyó oktató-
munkához szükséges háttéranyagok széles körû elérhetôségének
biztosítása érdekében. A VKK ezért kidolgozta annak rendszerét,
hogy milyen feltételek mellett biztosít támogatást ezen intézmé-
nyek számára szakirodalmi állományuk bôvítéséhez: összeállí-
totta a relevánsnak tekinthetô kiadványok listáját, s a könyvtár-
vezetôk ebbôl a keretbôl választhattak intézményük számára
magyar és idegen nyelvû szakkönyveket, valamint folyóiratokat
1.000.000 forint értékben. Minden megkeresett könyvtár élt a
VKK által felkínált lehetôséggel, nagyra értékelve a támogatást.
A VKK – pénzügyi lehetôségei függvényében – a következendô
években is biztosítani kívánja ezt a támogatási formát, illetve
2007-ben hasonló megkeresést kíván intézni a versenyjogi-ver-
senypolitikai témákkal foglalkozó szakkollégiumok részére is.
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Lóránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Közép-
európai Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudomány-
egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szent István Egyetem, Szegedi Tudo-
mányegyetem



A bírák immár két területen kerülhetnek kapcsolatba a verseny-
szabályozással: egyrészt a GVH versenyfelügyeleti eljárásaiban
hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata során, másrészt
a magánjogi jogérvényesítés alkalmazásakor. Ez utóbbi a ver-
senytörvény 2005. évi – már említett – módosításával új feladat-
ként jelent meg a GVH, illetve fôként a bíróságok számára. A
korábban kizárólag a GVH által elbírálható versenyjogi jogsérel-
mek esetében is megnyílt ugyanis az út a polgári perben történô
igényérvényesítés elôtt, s ezzel jelentôs megnôtt a versenyjogi
ügyekkel esetlegesen kapcsolatba kerülô bírák száma.6 Ez maga
után vonja, hogy mind több bíró számára válhat szükségessé az
e speciális jogterületre vonatkozó szakirodalom ismerete, amely-
hez a VKK elsôsorban az OITH keretében mûködô Magyar
Bíróképzô Akadémián (MBA) keresztül járulhat hozzá. Másfe-
lôl, a magánjogi jogérvényesítés ösztönzése érdekében a vélhe-
tôen sérelmet szenvedett felek figyelmét is fel kell hívni az új
jogintézményre, amelyet a VKK tájékoztató füzet kiadásával és
egyéb tájékoztató munkával kíván elôsegíteni.

3.9. A „verseny napja” koncepciójának kidolgozása és
az elsô program megszervezése, továbbá a „hazai
versenykultúra fejlesztéséért” díj megalapítása,
az ahhoz tartozó mûvészeti alkotás elkészíttetése

A VKK a versenykultúra fejlesztésében kiemelkedô szerepet
vállaló – a versenyhivatalon kívül tevékenykedô – szakemberek
munkájának elismerésére megalapította a „Versenykultúráért”
díjat, amely 2006. december 1-jén elsô alkalommal került átadásra.
A díjat Voszka Évának, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
torának, a Pénzügykutató Zrt. tudományos fômunkatársának
Nagy Zoltán, a GVH elnöke adta át ünnepélyes keretek között.
Voszka Éva eddig megjelent, versennyel kapcsolatos kérdéseket
boncolgató munkái kimagasló szakmai minôségrôl tanúskodnak
és egyben a versenykultúra terjesztés ismérveinek is megfelelnek.
A hivatal elnöke – a meghívott díszvendégekkel együtt –
egyidejûleg felavatta Eöry Emil szobrászmûvésznek a verseny
szellemét szimbolizáló szobrát, amelynek kicsinyített mása a
„Versenykultúráért” díj díjazottját is megilleti.

3.10. Az Országgyûlés érintett képviselôi, valamint
tanácsadóik, továbbá a kormányzat szakértôi 
és tisztségviselôi, valamint az önkormányzatok
számára versenyjogi és piacelméleti tájékoztatás
megvalósítása

A VKK 2006-ban elsôsorban a közigazgatásban dolgozók felé
irányuló versenyjogi-versenypolitikai tájékoztatás, ismeretszer-
zés lehetôségének biztosítására koncentrált. A versenyszempon-
tok mélyebb ismerete segíthet ugyanis abban, hogy a jogalkotás-
ban is közremûködô szakértôk – különösen a piacnyitás alatt álló
ágazatokban – a versenypolitika szempontrendszerét egyaránt
számba vegyék, valamint megfelelôen értsék és érvényesítsék
mind jogszabály-elôkészítô, mind jogalkalmazó munkájuk során.

Ennek részeként a VKK közigazgatási szakembereknek, neveze-
tesen az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Energia Hiva-
tal (MEH) egy-egy munkatársának, olyan külföldi szakmai ren-
dezvényeken való részvételéhez nyújtott (a felmerülô költségek
70 %-ának átvállalásával) támogatást, amelyek az adott szakte-
rület (ágazat) és a versenypolitika kapcsolódásait érintették. A
MEH szakértôje a Competition Law in the Energy Sector
(Brüsszel, 2006. november 29.) c. konferencián vett részt a VKK
támogatásával, amely az energiapolitikát érintô jogi környezet
(közte a 2006 márciusában kibocsátott Zöld Könyv) elemzése és
az Európai Bizottság folyamatban lévô ágazati vizsgálatának
elôzetes megállapításai mellett a vertikális integráció körében
felmerülô versenyjogi problémákra, valamint a versenyjog és a
reguláció kapcsolatára is kitért.

A kiküldetés révén szerzett tapasztalatokat a szakértôk útijelen-
tés formájában teszik elérhetôvé nemcsak saját kollégáik, de a
GVH munkatársai és más érdeklôdôk számára is.

A VKK maga is szervez versenyjogi-versenypolitikai képzési
célú szakmai programokat a közigazgatási szakemberek részére,
amelynek részeként 2007 elejére megkezdte egy – két napos –
szeminárium elôkészítését a Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium munkatársai részére, hivatali és uniós szakértôk
bevonásával.

3.11. A VKK infrastruktúrájának megteremtése 

A VKK-hoz legkönnyebben vezetô út egy jól használható, nap-
rakész és informatív honlap megteremtésével lehetséges. Ennek
elôfeltétele a GVH jelenlegi honlapjának reformja, kiegészítése,
mivel a VKK honlap – bár önállóan jelenik meg – szervesen kap-
csolódik a hivatali honlaphoz. 2006 ôszén a GVH honlapjának
átalakításával kapcsolatos munkák megkezdôdtek annak érdeké-
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érvénytelenségének jogkövetkezményei) érvényesítése iránt.



ben, hogy 2007 januárjától már a megújult honlap fogadja a láto-
gatókat, s bár a VKK honlap szakmai tartalmának váza is meg-
született, a végleges struktúra kialakítására csak a GVH honlap-
jának elindulását követôen – 2007-ben – kerül majd sor.

A VKK infrastruktúrájának megteremtéséhez kapcsolódik a GVH
szakkönyvtárának fejlesztése is. A könyvtár a VKK keretein belül
mûködô olyan nem nyilvános, tudományos igényû szakkönyvtár,
amelyben a versenyjogi, versenypolitikai szakirodalom mellett
egyéb gazdasági jogi szakkönyvek, valamint a szakterülethez kap-
csolódó nemzetközi intézmények kiadványai is megtalálhatók
nyomtatott, illetve elektronikus formában. A könyvtár elôzetes
egyeztetés alapján külsôsök számára is elérhetô, s a helyben olva-
sás mellett másolatszolgáltatással és szakirodalmi tájékoztató szol-
gáltatással is az érdeklôdôk rendelkezésére áll.

3.12. A Versenytükör címû lap megjelentetése

Nemcsak egyszeri kiadványokkal7 jelentkezik a VKK, de Ver-
senytükör néven 2005 szeptemberében egy versenyjogi-verseny-
politikai tárgyú idôszaki lapot is indított. A negyedévente megje-
lenô Versenytükör szerzôinek többsége a GVH munkatársai
közül kerül ki, ugyanakkor a lap a versenypolitika szélesebb ér-
telemben vett megközelítésére törekszik, így a GVH és a bírósá-
gok jogalkalmazási tevékenysége körébe tartozó kérdések mel-
lett a verseny mûködését érintô, kapcsolódó területeket is bemu-
tat, az adott téma szakértôinek felkérésével készült tanulmányok
alapján. Minden alkalommal szerepelnek a Versenytükörben a
Versenytanács, illetve a bíróság elmúlt negyedévben hozott
jelentôsebb döntései, a hivatal versenypártolási tevékenysége és
a közösségi versenyjog legfrissebb fejleményei, valamint a
GVH-val kapcsolatos hírek, illetve interjúk is. A lap természete-
sen beszámol a VKK és az OECD-Magyar Budapesti Verseny-
ügyi Regionális Oktatási Központ legfrissebb eseményeirôl is. 

A Versenytükör a GVH munkatársai, valamint rangos külsôs szer-
zôk által készített elemzésekkel is szolgál a versenyjog iránt ér-
deklôdô olvasóknak, a 2006. évi lapszámokban megjelent „ven-
dégcikkek” között olyan témák kerültek boncolgatásra, mint a
Microsoft határozat tanulságai az Európai Bizottság Verseny Fô-
igazgatósága egyik munkatársának olvasatában, az ügyvéd-ügy-
fél közötti kommunikáció védettségének („legal privilege”) kér-
dése egy német jogeset tükrében, a versenyhivatali eljárás emberi
jogi vonatkozásai a Szegedi Tudományegyetem docensének érte-
kezésében, illetve a magánjogi jogérvényesítés perspektívái a Fô-
városi Bíróság egyik bírájának nézôpontjából.

A kiadványt a VKK ingyenesen juttatja el például vállalkozások,
versenyjoggal foglalkozó ügyvédi irodák, a szaksajtó képviselôi,
szakmai szövetségek, önkormányzatok, közigazgatási szervek,
bírák, országgyûlési képviselôk, oktatási intézmények és könyv-
tárak részére, de a cikkek olvashatók lesznek a VKK hamarosan
induló honlapján is.

IV. MÛKÖDÉSI FELTÉTELEK

A versenytörvény 43/A. §-a értelmében a GVH a versenykultúra
fejlesztésére jogosult felhasználni az elôzô évben befolyt bírság
teljes összegének legfeljebb öt százalékát. 

A VKK által a 2006. évben e rendelkezésnek megfelelôen fel-
használható keret 316,1 MFt volt.

Az év folyamán a bírság bevételekbôl összességében 77,9 MFt
került lehívásra. A GVH elôirányzat-felhasználási keretszámlá-
ján ebbôl a bevétel 9,5 MFt (a rendelkezésre álló összeg 3 %-a)
volt, a VKK 2006/2007. évi munkatervének 13. pontja („A VKK
mûködéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása”) alapján. 
A VKK elôirányzat-felhasználási keretszámláján ebbôl a bevétel
68,4 MFt volt, amelybôl 18,3 MFt összegû kötelezettségvállalás-
sal terhelt elôirányzat-maradvány keletkezett.

2006-ban tehát a felhasználható keretösszeg jelentôs része, 
238,2 MFt visszamaradt, amely amellett, hogy a 2006. év döntô-
en az elôkészületek jegyében telt, annak is betudható, hogy a
VKK a rendelkezésére álló pénzügyi források ésszerû, megfon-
tolt felhasználására törekszik.
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AZ OECD-MAGYAR BUDAPESTI 

VERSENYÜGYI REGIONÁLIS

OKTATÁSI KÖZPONT

TEVÉKENYSÉGE

I. ALAPÍTÁS ÉS CÉLOK

Az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási
Központ (ROK) 2005. február 16-án jött létre a Gazdasági Együtt-
mûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági Ver-
senyhivatal (GVH) közötti megállapodással és a magyar kormány
anyagi támogatásával. Az alapító okiratot Párizsban, a Magyar
Köztársaság OECD Állandó Képviseletén írta alá Nagy Zoltán,
a GVH elnöke és Richard Hecklinger, az OECD fôtitkárhelyet-
tese. Az alapító okirat szerint, a ROK az OECD Versenyügyi Rész-
lege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai prog-
ramok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsôsorban a kelet-,
délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK létrehozásának elsôdleges célja a versenypolitika, ver-
senyjog és a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyható-
ságok munkájának elôsegítése, hozzájárulva a verseny javításá-
hoz és ezzel a gazdasági növekedéshez, melyet különbözô szak-
mai programokon keresztül valósítanak meg a ROK munkatár-
sai. A GVH fontosnak tartja a saját gyakorlati tapasztalatainak
továbbadását a hasonló fejlôdési stádiumokat bejáró kelet- és
délkelet-európai államok számára, hiszen a hivatal munkatársai-
nak saját tapasztalata is van arról, hogy milyen is ezeken a kép-
zéseken való részvétel. A 90-es évek elsô felében hasonló szemi-
náriumokon és konferenciákon ismerkedhettek meg a hivatal
munkatársai a fejlettebb jogrendszerek versenyjogi, versenypoli-
tikai tapasztalataival és szerezhettek ezzel elsô kézbôl nélkülöz-
hetetlen ismereteket. 

A ROK révén e vonatkozásban Magyarország és a GVH vezetô
szerepet kapott a régión belül az átmeneti gazdaságok fejleszté-
sében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén, minthogy
a ROK mûködése elismerteti a magyar versenyjog és annak alkal-
mazásának régión belüli fejlettségét. 

A ROK többek között a következô témakörökkel foglalkozik:
versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati technikák; versenyjogi
alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; jogérvé-
nyesítési prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárá-
sok; a régió hatóságai közötti együttmûködés keretei; verseny-

pártolás és kommunikációs eszköztár; a versenyhatóságok és az
ágazati szabályozó szervek kapcsolata, valamint a versenyjog és
versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb témák. E
témákban a rendszeres találkozókra tréningprogramok, szeminá-
riumok és tanfolyamok keretében kerül sor.

II. CÉLORSZÁGOK ÉS MÛKÖDÉS

A ROK négy típusú programcsoportot foglal magában. Az elsô
csoportba a kelet-európai országok és a balkáni térség országainak
képzései tartoznak, az országok név szerint: Albánia, Azerbajdzsán,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Grúzia, Hor-
vátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, az Orosz Föderáció,
Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna. Ezek az országok
azonos történelmi örökséggel rendelkeznek: gazdaságukat közpon-
ti tervgazdálkodás jellemezte. A ROK elsôdleges célként jelöli meg
ezen országok piacgazdaságra való átállásának elôsegítését.

A ROK munkájának másik kedvezményezettje az az országcso-
port, amelynek tagjai a Közép-európai Versenyjogi Kezdeménye-
zés (CECI) keretében tevékenykednek együtt. A 2003-ban életre
hívott Kezdeményezés versenyügyi témákban nyújt együttmûkö-
dési fórumot az érintett közép-európai országoknak. A Kezdemé-
nyezés versenyhatóságok közötti (és nem államok közötti)
network típusú együttmûködés, mely elsôsorban workshopok és
informális találkozók révén ölt testet. A Kezdeményezésben részt-
vevô országok: Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlo-
vénia, valamint Magyarország. Ausztria pedig állandó megfigyelô.
A résztvevô országok azonos földrajzi területen helyezkednek el,
hasonló kulturális tradíciókkal és történelmi tapasztalatokkal ren-
delkeznek, valamint többé-kevésbé azonos fejlettségi fokon állnak.
Mindezekbôl kifolyólag versenyhivatalaik számos közös kihívással
és nehézséggel néznek szembe, illetve esetenként olyan piacokat
kell felmérniük, elemezniük, melyek regionális voltuk következté-
ben átfedik egymást vagy kapcsolódnak egymáshoz, továbbá gyak-
ran azonos ügyfélkörrel kell kapcsolatba lépniük.

A ROK kereteinek harmadik ágát maga a GVH adja. A ROK a
GVH munkatársai számára éves rendszerességgel rendez külön-
féle versenyjogi és versenypolitikai témákban továbbképzéseket.
E workshopok tematikája általában egy éppen folyamatban lévô
feladathoz kötôdik vagy rendkívül aktuális, napirenden lévô
témához kapcsolódik. A szemináriumok kiváló lehetôséget nyúj-
tanak a GVH munkatársai számára nemzetközi antitröszt elmé-
letek és versenyjogi jogérvényesítés nemzetközi tapasztalatainak
megismerésére.
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A ROK negyedik célcsoportját a bírák képezik. A bírák számára
rendezett szemináriumok a versenyjog és közgazdaság minél mé-
lyebb megértését mozdítják elô, lehetôvé teszik a véleménycserét
az EU versenyjogának fejleményei tekintetében, és nem utolsó
sorban alkalmat adnak a versenyjogi esetek kapcsán felmerülô
legfôbb kihívások bírói szemszögû megvitatására. A bírói
szemináriumokat az OECD Versenyügyi Részlege, az Európai
Versenyjogi Bírók Szövetsége és a ROK együttesen rendezi meg.

A ROK mûködése tekintetében az alapító okirat meghatározza,
hogy a ROK tevékenységével kapcsolatos fô kérdésekben a
GVH és az OECD együttesen hoz döntést. Mindezek érdekében
a felek évente összeülnek, hogy értékeljék a ROK mûködését és
éves teljesítményét, hogy elkészítsék a következô év képzési
tervét, illetve felállítsák a költségvetés fôszámait. 

A ROK munkája az OECD és a GVH szakmai hátterére épül. 
A GVH felelôs a ROK eseményekkel kapcsolatban felmerülô vala-
mennyi gyakorlati kérdés és feladat megoldásáért. Az OECD-ben
foglalkoztatott ROK munkatárs hívja meg az elôadókat a szemi-
náriumokra, és ô állítja össze az adott esemény programját is. 
A GVH minden szemináriumra delegál elôadót vagy paneltagot,
illetve szükség esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) is
jelöl paneltagot. Az elôadók OECD tagállamokból érkeznek.

A ROK finanszírozásának kérdését illetôen a GVH – az éves
költségvetésében külön erre a célra kapott támogatás formájában –
kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a ROK mûködéséhez
szükséges anyagi fedezetet, valamint évente önkéntes hozzájárulást
ad az OECD-nek a Párizsban foglalkoztatott munkatárs költségei-
nek fedezésére. Ezen túlmenôen mindkét fél együttmûködik annak
érdekében, hogy további pénzügyi forrásokat tudjanak mozgósítani
az alapító okiratban szereplô célok megvalósítására.

III. ÁTTEKINTÉS A ROK 2006. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRÔL

A 2006. év a ROK mûködésének második éve. Az elôzô évhez
hasonlóan a ROK 2006-ban is nagy számban kínált érdeklôdésre
számot tartó témákat és rendezvényeket. Összesen kilenc, a ver-
senyhatóságok legfontosabb hatásköreit (úgymint összefonódá-
sok kezelése, kartellellenes fellépés és a piaci erôfölény megál-
lapítása), valamint a versenyjog területén bevált gyakorlatokat
középpontba állító esemény zajlott le a ROK szervezésében.
Kiemelkedô fontosságú az európai versenyjogi bírák részére
szervezett, 2006-ban második részéhez érô szemináriumsorozat
az európai versenyjog témakörében. A ROK 2006-ban elôször
szervezett olyan szemináriumot, melynek témája a versenysza-
bályozás és az ágazati szabályozás közötti kapcsolódás volt. E

szeminárium különlegességét az adta, hogy egy asztalhoz ültette
a versenyjogi és a telekommunikációs hatóság szakembereit. Az
év kilencedik eseményét a ROK a GVH munkatársai számára
szervezte belsô, szakmai képzés keretében. 

2006-ban a ROK valamennyi rendezvényét figyelembe véve 184
résztvevôt és 50 elôadót köszönthetett a meghívottak között. A
ROK így eseményein keresztül több mint 275 embernapnyi
szakképzést valósított meg. 11 ország szakértôi és 20 ország
résztvevôi vettek részt a ROK programjain. A résztvevôk között
voltak Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehér-
oroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország,
Csehország, Macedónia, Grúzia, Moldova, Montenegró, Len-
gyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, az Orosz Föderáció,
Ukrajna és Magyarország képviselôi. Az elôadók az Európai
Bizottság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Íror-
szág, Olaszország, Hollandia, az OECD, az Egyesült Királyság,
az Egyesült Államok és Magyarország szakértôi voltak.

IV. A 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES
BEMUTATÁSA

A 2006. év során a ROK kilenc eseményt rendezett, melybôl egy a
GVH munkatársainak szólt, nyolc pedig a korábban említett nem-
zetközi célcsoport országok munkatársainak. Az 1. számú táblázat
áttekintést nyújt a ROK által 2006-ban szervezett szemináriumok
témáiról és a résztvevô országokról. Két-két szemináriumot kifeje-
zetten a balkáni térség országainak, illetve a kelet-európai orszá-
goknak rendezett a ROK. Ezek az események jól tükrözik azt a
szándékot, hogy ROK rendkívül intenzív, kiscsoportos képzést
nyújtson ezen országoknak. A Program-Megbeszélô találkozók
valamennyi országcsoportnak szóltak, míg a CECI szeminárium
egy speciális csoportot ölelt fel, a közép-európai országok verseny-
hatóságait. A ROK immár másodszorra rendezett szemináriumot az
Európai Unió tagállamaiból érkezô bírók számára.
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1. A kelet-európai és dél-európai országoknak
szervezett szemináriumok

a) 2006. január 26.: Elôadások szellemi szabadfog-
lalkozásúak témakörben - Elsô Program-Megbe-
szélô Találkozó (A ROK munkájába bevont or-
szágok versenyhatósági vezetôinek megbeszélése) 

A vezetôi találkozó alkalmával a szakmai program fókuszában
ezúttal a szellemi szabadfoglalkozásúak témaköre állt. A holland
versenyhatóság és a GVH szakemberei tartottak elôadást tapasz-

talataikról és a témával kapcsolatosan elérendô céljaikról a ver-
senypártolás terén, melyet élénk vita követett. René Jansen, a
holland versenyhatóság tanácsának tagja a szellemi szabadfog-
lalkozásúak közötti verseny elômozdításáról, és az ehhez kap-
csolódó kormányzati feladatokról beszélt. Nagy Zoltán, a GVH
elnöke a GVH ezirányú feladatait mutatta be. Elôadását a szintén
GVH-munkatárs, Nagy Krisztina részletes expozéja követte az e
területen alkalmazott uniós versenyjogról. 

A januári találkozó fontos célja volt továbbá, hogy a ROK célor-
szágainak hatóságait a lehetô legteljesebb mértékben bevonja a
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A 2006. évi események összefoglalója

Téma Idôpont
Résztvevôk és

Résztvevô országok
elôadók száma

Elôadások szellemi szabadfoglalkozásúak témakörben Január 26. 20 Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, 
Elsô Program-Megbeszélô Találkozó Bulgária, Grúzia, Horvátország, Macedónia, 

Moldova, Orosz Föderáció, Örményország, 
Románia, Ukrajna 
Elôadók: Hollandia, OECD, GVH

CECI szeminárium a fúziós feltételekrôl Március 21-22. 20 Ausztria, Csehország, Lengyelország, 
Szlovákia, Szlovénia, GVH
Elôadók: Egyesült Királyság, 
EU (Európai Bizottság), OECD, GVH

Kartell-feltárások a gyakorlatban Április 10-12. 22 Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Horvátország, Macedónia, Montenegró, 
Románia
Elôadók: EU (Európai Bizottság), 
Franciaország, Németország, OECD, GVH

A piaci erô meghatározása Május 15-18. 19 Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, 
Orosz Föderáció, Örményország, Ukrajna
Elôadók: Egyesült Királyság, Dánia, 
EU (Európai Bizottság), OECD, GVH

Kartellek és versenykorlátozó megállapodások November 7-10. 17 Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia,
Orosz Föderáció, Örményország, Ukrajna
Elôadók: Finnország, Németország, 
EU (Európai Bizottság), OECD, GVH

Elôadások a versenyhatóságok és a telekommunikációs November 16. 23 Albánia, Azerbajdzsán, Bulgária, 
szabályozó hatóságok együttmûködésérôl Fehéroroszország, Grúzia, Horvátország, 
Második Program-Megbeszélô Találkozó Macedónia, Montenegró, Orosz Föderáció, 

Örményország, Románia, Szerbia, Ukrajna
Elôadók: Olaszország, Magyarország, OECD, 
GVH

Európai versenyjogi szeminárium nemzeti bíróknak November 24-25. 71 Az Európai Unió tagállamaiból, Romániából 
és Koreából érkezô bírók
Elôadók: Franciaország, Írország, 
émetország, Egyesült Királyság, 
Amerika Egyesült Államok, EU 
(Európai Bizottság), OECD, GVH

Szeminárium a versenyhatóságok és a telekommunikációs December 5 –7. 31 Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
szabályozó hatóságok együttmûködésérôl Horvátország, Macedónia, Montenegró, 

Románia
Elôadók: Magyarország, EU 
(Európai Bizottság), OECD, GVH



2006. év programjainak megtervezésébe; témáinak kiválasztásá-
ba. A következô témakörök iránt merült fel a legnagyobb érdek-
lôdés: kartell-feltárások, azon belül is különös hangsúlyt helyez-
ve a gyakorlati kérdésekre, így fôleg a nyomozási technikákra;
verseny a szabályozott szektorokban (telekommunikáció, ener-
gia); erôfölénnyel való visszaélés. 

A résztvevô versenyhatóságok továbbra is elsôdleges fontossá-
gúnak tartották, hogy a szemináriumok során esettanulmányokat
is feldolgozzanak. Pozitívan fogadták a témák moduláris szerke-
zetben történô feldolgozását és a szemináriumok ehhez igazodó
megrendezését. A ROK mûködésére irányuló legfôbb fejlesztési
javaslat az orosz delegációtól érkezett. A regionális felosztás alap-
ján történô szeminárium-rendezés helyett a két csoport vegyí-
tését célravezetôbbnek tartanák. E Program-Megbeszélô Talál-
kozó lehetôséget nyújtott arra is, hogy a ROK tavalyi, 2005.
évérôl visszajelzéseket gyûjtsön. A résztvevôk egyöntetûen elé-
gedettségüket fejezték ki a 2005. évben megrendezett esemé-
nyekkel kapcsolatban.

Összefoglalóan elmondható, hogy az elsô Program-Megbeszélô
találkozó rendkívül hasznosnak bizonyult a ROK célországaitól
érkezô visszajelzések tekintetében, és kiemelten fontos, hogy a
bevont versenyhatóságok már magukénak érzik a kezdeményezést. 

b) 2006. április 10-12.: Kartell-feltárások a gyakor-
latban: Feltárás, vizsgálat, szankciók

A dél-kelet európai országok versenyhatóságai számára rende-
zett szeminárium a kartellek hatékony feltárásának legfontosabb
kérdéseit vizsgálta. A szeminárium elsôsorban gyakorlati téma-
körökre fókuszált, úgymint a kartellgyanús piacok feltárása, a
megfelelô bírságolási gyakorlat és az engedékenységi politika.
Az OECD tagországokból érkezett elôadók, közöttük a GVH elô-
adói is a nyomozási technikák bemutatására helyezték a hangsúlyt,
kiemelve elsôsorban a hajnali rajtaütés fontosságát. Thomas
Mehler, a Bundeskartellamttól egy lépésrôl-lépésre alkalmazan-
dó ellenôrzési listát mutatott be arról, hogy milyen módon kell
hatékonyan és sikeresen elôkészíteni, levezényelni és kiértékelni
a vállalatoknál véghez vitt kutatást. Elise Aloy, a francia ver-
senyhivatalt képviselô elôadó két friss hazai kartellügyet muta-
tott be a mobiltelefon és a luxushotel szektorból, melyek egy-
részt nagy érdeklôdést váltottak ki a fogyasztók széles körében;
másrészt pedig új alapot teremtettek az információcserén alapuló
– de közvetlen árrögzítést nem alkalmazó – kartellek feltárásá-
ban. Jean-Jérôme Jung, az Európai Bizottság Versenyügyi Igaz-
gatóságának Kartell részlegérôl gyakorlati példákat mutatott be
az engedékenységi politikáról. Michael König (OECD) a magán-
jogi jogérvényesítés és a bírságolási gyakorlat kérdéskörét rész-

letezte. A GVH-t képviselô Domán Auguszta és Göncz Leó be-
mutatták a GVH kartell-ellenes gyakorlatát, a multiplex mozi
üggyel alátámasztva a hallottakat.

A résztvevôk az elôadókkal közösen elemezték az egyes hatóságok
által bemutatott ügyeket, így mindenki megismerhette az egyes
hatóságok által alkalmazott eljárási technikákat, tapasztalatokat. 

c) 2006. május 15-18.: A piaci erô meghatározása

A témával foglalkozó eseményt a kelet-európai országok számá-
ra rendezte a ROK. Az antitröszt elemzés egyik kulcskérdése a
vállalkozások piaci erejének meghatározása, különösképpen az
erôfölénnyel való visszaéléses esetek és összefonódások kap-
csán. A szeminárium feldolgozta a téma alapkérdéseit, beleértve
a piac meghatározását, a piaci részesedés és a piacralépés korlá-
tainak elemzését és számítási módjait. A szeminárium keretében
bemutatott elôadások felölelték a piaci erô meghatározásának
teljes spektrumát, ide értve a piac meghatározását, a piaci része-
sedés kiszámítását és elemzését, a belépési korlátokat, és a piaci
erô elemzését a versenytárgyalások révén mûködô piacokon.
Ezeken felül az Európai Bizottság Verseny Fôigazgatóság Vezetô
Közgazdászának szakértôi és az OECD versenyhatóságai, így a
GVH is külön figyelmet szenteltek a piaci erô olyan sajátos terü-
leteinek, mint az ajánlati piacok, a fogyasztói termék iparágak és
a telekommunikáció. Az elôadói panel a következô szakértôkbôl
állt fel: Nancy Race, a brit versenyhatóság közgazdásza, Michael
Olsen, a dán versenyhatóság irodavezetôje, Claes Bengtsson, az
Európai Bizottság Verseny Fôigazgatóságának vezetô közgaz-
dásza, Michael König, OECD munkatárs és Váczi Nóra, a GVH
Infokommunikációs Irodájának közgazdásza.

A szeminárium különlegessége volt, hogy a résztvevôk kisebb
munkacsoportokban dolgoztak fel egy elméleti forgatókönyv
alapján kidolgozott esetet, mely kiterjedt a földrajzi- és termék-
piacok kérdéskörére is. Ezeken felül a szakértôk még több
különbözô, a résztvevôk országaiból származó konkrét példát is
megvizsgáltak.

A különbözô ügyismertetések, valamint az elôre elkészített hipo-
tetikus esettanulmány illusztrációként és vitaalapként szolgáltak
a gyakorlati megbeszélésekhez. Ez a szeminárium elsô modulja
volt a piaci erôfölénnyel való visszaélést körbejáró szeminárium-
sorozatnak.
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d) 2006. november 7-10.: Kartellek és versenykorlá-
tozó megállapodások

A kelet-európai országok számára szervezett második szeminári-
um a többoldalú versenykorlátozó magatartás témakörét tárta fel
a résztvevôk számára. A szeminárium elsô részében elôadások
hangzottak el a hatékony kartell-ellenes fellépésrôl, a kartellgya-
nús piacok feltárásáról, a nyomozati eszközökrôl, a megfelelô
bírságolási gyakorlatról és az engedékenységi politikáról. A má-
sodik egységben a résztvevôk megismerkedhettek a legfontosabb
versenykorlátozó megállapodásokkal a horizontális és vertikális
viszonylatokban, így például az együttmûködési megállapodá-
sokkal, a kizárólagos vagy kizárásos elosztási rendszerekkel.

Az elôadók az európai szinten alkalmazott hatásalapú megközelí-
tést elemezték részletesen, mely lehetôvé teszi a fogyasztók szá-
mára káros hatásokkal járó megállapodások eredményesebb meg-
különböztetését a pusztán piaci hatékonyságot növelô módsze-
rektôl. Egy külön alkalom foglalkozott a hatékonyság meghatáro-
zásával horizontális és vertikális megállapodások esetében, mely-
nek során a szakértôk nemzeti gyakorlatukból mutattak be vonat-
kozó eseteket. A szeminárium fontos elemét képezte egy tele-
kommunikációs szektorból származó horizontális együttmûködést
feldolgozó eset tanulmányozása, melyben az Európai Bizottság és
az Európai Elsôfokú Bíróság hoztak határozatot. A résztvevôk kis,
interaktív csoportokban vizsgálták meg az ügyet, majd a többi
résztvevô elôtt prezentálták eredményeiket, hogy szélesebb
körben is megvitathassák azokat. A gyakorlati munkát további, a
résztvevô országok képviselôi által bemutatott és szakértôk által
elemzett esettanulmányok egészítették ki. Az elôadói panel tagjai
volt Oliver Koch, az Európai Bizottság Versenyigazgatóságáról,
Rainer Lindberg, a finn versenyhatóság igazgatóhelyettese, Stefan
Siebert, a Bundeskartellamt munkatársa, Michael König, OECD
munkatárs és Miks Anna, a GVH Jogi Irodájának szakértôje.

e) 2006. november 16.: Elôadások a versenyhatósá-
gok és a telekommunikációs szabályozó hatóságok
együttmûködésérôl - Második Program-Megbe-
szélô Találkozó (A ROK munkájába bevont orszá-
gok versenyhatósági vezetôinek megbeszélése)

A megbeszélés keretében Alberto Heimler, az OECD verseny-
ügyi osztálya 2. munkacsoportjának elnöke, az olasz versenyha-
tóság Kutatási és Intézményi Kapcsolatok igazgatója tartott elô-
adást a verseny és szabályozás kettôsének a liberalizációra és
deregulációra gyakorolt jótékony hatásáról. Kovács Anita, a GVH
és Rozgonyi Krisztina, az NHH képviselôi számoltak be a két
hatóság közötti együttmûködésérôl és intézményes kapcsolatról.

A versenyhatósági vezetôkkel való találkozó további célja a ROK
2006. évi munkájáról való visszacsatolás és vélemény összegyûj-
tése, valamint a 2007. évre tervezett újítások megvitatása volt. A
ROK a 2006. évi rendezvényekrôl egyöntetûen pozitív visszajel-
zéseket kapott, a résztvevôk örömüket fejezték ki a magyar fél és
az OECD e fontos projekttel szemben mutatott elkötelezettségét
illetôen. 

A megbeszélésen a ROK munkatársai bemutatták a szervezet új
mûködési struktúráját, melyet az elôzô év visszajelzéseinek és
tapasztalatainak fényében alakítottak ki. Az új struktúra változa-
tosabb témasort ölel fel, és így érinthetô a versenyjog és verseny-
politika valamennyi területe. A ROK különbözô szintû szeminá-
riumokat rendez majd a jövôben, középfokú és haladó szintû
résztvevôk számára. Megszûnik a dél-európai és kelet-európai
országok közötti szétválasztás is. 2007-ben a ROK eseményeit új
helyszínen, a Magyar Bíróképzô Akadémián rendezi meg. 

f) 2006. december 5-7.: Szeminárium a versenyha-
tóságok és a telekommunikációs szabályozó ható-
ságok együttmûködésérôl

Ez a közép-kelet-európai országok részére rendezett esemény az
általános versenyhatóságok és az ágazati szabályozó hatóságok
közötti együttmûködéssel, azok egymásra hatásáról, az ebben a
viszonylatban tapasztalt bevált gyakorlattal és az alkalmazott
jogszabályok kapcsolataival foglalkozott. Újdonság volt a ROK
rendezvényeinek keretében, hogy ezen a programon a verseny-
hatóságok és az ágazati szabályozó hatóságok képviselôit is egy-
aránt részt vettek. A szakértôi elôadások olyan témaköröket fedtek
le, mint a versenyhatóságok és a szabályozók szerepe a közössé-
gi szabályozási munkában az elektronikus kommunikáció terüle-
tén, az Európai Szabályozó Csoport (ERG) és a Független Szabá-
lyozó Csoport (IRG) mûködése, valamint az összefonódásos és
antitröszt ügyek közösségi gyakorlata a telekommunikációs szek-
torban. A GVH és az NHH elôadói olyan példákat prezentáltak,
melyek a közelmúlt projektjein és esetein keresztül mutatták be
a két hatóság együttmûködését. A résztvevôk ismertették, hogy
saját országaikban hogyan oszlanak meg a felelôsségi körök a
versenyhatóság és az ágazati szabályozó hatóságok között, vala-
mint szemléletes esettanulmányokat mutattak be hazai ügyeikbôl.

A szakértôi panelben elôadást tartott: Peter Eberl és Anthony
Shortall, az Európai Bizottság Versenyigazgatóságáról, Michael
König, OECD munkatárs, Váczi Nóra, a GVH Infokommuniká-
ciós Irodájának közgazdásza és a Nemzeti Hírközlési Hatóság
képviseletében Gulyás Dalma, Tóth László, stratégiai igazgató
és Horváth Marcell nemzetközi kapcsolatok igazgató.  
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2. Speciális célcsoportok számára rendezett ROK
események

a) 2006. március 21-22.: CECI szeminárium a fúziós
feltételekrôl (Közép-európai Versenyjogi Kezde-
ményezés) 

A márciusi szemináriumot a ROK a Közép-európai Versenyjogi
Kezdeményezés (Central European Competition Initiative (CECI))
keretében rendezte. A CECI hetedik ülése a fúziós feltételek kiala-
kításának, tárgyalásos meghatározásának és kikényszerítésének
számos kérdését járta körbe. A szeminárium elsô napján a téma
nemzetközileg elismert szakértôi tartottak elôadásokat. A meghí-
vott elôadók nemzetközi versenyjogi testületek munkatársai, vala-
mint a versenyjogi gyakorlatot mûvelô ügyvédi körbôl és a tudo-
mányos életbôl érkeztek. Alexander Kopke, az Európai Bizottságot
képviselô szakértô ismertette a Bizottság közelmúltban befejezett
felmérésének eredményeit, mely az alkalmazott fúziós feltételek
(elsôsorban leválasztás és hozzáférési feltételek) gyakorlati megva-
lósulását és annak tapasztalatait vizsgálta. Bruce Lyonsnak, az
ESRC Versenypolitikai Központ igazgatóhelyettesének a fúziós
feltételek tárgyalásos meghatározásáról szóló expozéja rávilágított
arra, hogy a fúziós feltételek kialakításánál a versenyhatóság és a
kérelmezô felek széleskörû együttmûködésére van szükség, annak
érdekében, hogy olyan megoldást találjanak, amely megfelelô
mind a verseny szintjének helyreállítását szem elôtt tartó verseny-
hatóságnak, mind pedig a saját hatékonyságuk növelését célzó
kérelmezôk érdekeinek. Edward Henneberry, a HellerEhrmanLLP
jogi képviselôjének a nemzetközi együttmûködés fontosságát
hangsúlyozó elôadása kitért arra, hogy az egyes országok eltérô
anyagi és eljárásjogi szabályai, valamint a hatóságok által követett
esetlegesen eltérô gyakorlat jelentôsen megnehezíti egy összefonó-
dás hatásainak megfelelô értékelését. Mindezek miatt a fúziós fel-
tételek kialakítás során a rugalmasság, kreativitás és arányosság
elvei nem nélkülözhetôk.

A második napon a GVH fúziós feltételekrôl szóló vitaanyaga
került terítékre Kováts Surd elôadásában, melyet a CECI tagor-
szágok által készített esettanulmányok elôadása és elemzése
követett. 

b) 2006. június 27.: GVH munkatársak tovább-
képzése

2006-ban a ROK egynapos belsô képzést nyújtott a GVH kollé-
gáinak fúziós feltételek alkalmazása témakörben. A továbbképzés
alapját a GVH fúziós feltételekrôl készített vitaanyaga képezte,
elôadónak Michael König OECD munkatársat kérte fel a ROK.

A képzés kettôs célt szolgált: egyrészt, hogy megvitassa az elké-
szült anyagot, melyet a résztvevôk az EK és a nemzetközi legjobb
gyakorlat figyelembevételével állítottak össze. Másrészt pedig a
gyakorlatban, a közelmúlt eseteit áttekintve nézze át a fúziós
feltételek alkalmazásának lehetôségeit.

c) 2006. szeptember 28-29.: Szeminárium az erô-
fölénnyel való visszaélésrôl

A szeptemberi szemináriumot a cseh versenyhatóság Brno-ban,
a ROK-kal együttmûködésben szervezte meg a dél-európai
országok versenyhatósági szakértôi számára. A szeminárium az
erôfölényes magatartások anyagi és eljárásjogi jogi hátterének
bemutatására, valamint versenyszempontú elemzésére irányult.
Az elôadások felölelték a piaci struktúra elemzését, a verseny
természetének feltárását, illetve azon feltételeknek bemutatását,
amelyek alapján eldönthetô, hogy egy vállalkozás erôfölényes
helyzetben van-e, illetve visszaélt-e ezzel a helyzetével. A
szeminárium keretében az OECD munkatársai Sally van Siclen
árukapcsolás és árprés témakörben, Michael König pedig a
szankciók és fúziós feltételek kérdésében tartott elôadást. Az
expozékat a versenyhatósági résztvevôk esettanulmányainak
bemutatása követte.

d) 2006. november 24-25.: Európai versenyjogi
szeminárium nemzeti bíróknak

A konferencia immár második azoknak a sorában, melyet a ROK
versenyügyi bíróknak rendezett azzal a céllal, hogy bôvítse is-
mereteiket a közösségi versenyjog és versenypolitika terén, vala-
mint eszmecserét folytathassanak a különbözô versenyügyekkel
kapcsolatos véleményükrôl, tapasztalataikról. Az esemény
további fontos célkitûzése volt a bírók bátorítása, hogy a ver-
senyjogi eseteket jogi és közgazdasági szemszögbôl is megfon-
tolják, és megértsék, hogyan segíthetik a közgazdasági elemek a
jogszabályok alkalmazását.

Múlt évben az elôadók az EK Szerzôdés 82. cikkének alkalma-
zását mutatták be, ezévben pedig a 81. cikk került terítékre. 
A versenykorlátozó megállapodások közül azonban nem az egy-
értelmûen megítélhetô kôkemény kartellek (mint például az árak
rögzítése), hanem a kevésbé megfogható kutatás-fejlesztési együtt-
mûködések álltak a középpontban. A konferencia résztvevôi elô-
adásokat hallgathattak meg a 81. cikk hatálya alá esô horizontá-
lis és vertikális együttmûködési megállapodások versenykorláto-
zó jellegének meghatározásáról, illetve az ez alól való mentessé-
gekrôl, valamint az EK Bizottság irányelveirôl. A konferencia má-
sodik napján a szakértôk kitértek a közgazdasági bizonyítékok
(felmérések, statisztikák, ökonometriai elemzések) verseny-
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ügyekben betöltött szerepének meghatározására, valamint a nem-
zeti bíróságok elôtti közgazdasági bizonyítékok használatára.  

A munkacsoportos megbeszélések ismét lehetôséget nyújtottak a
közelmúlt esetjogának részletesebb feldolgozására. A kiscsopor-
tos elôadások során elsôsorban olyan eseteket elemeztek és vitat-
tak meg a résztvevôk, melyekben a különbözô nemzeti bíróságok
már határozatot hoztak. Az interaktív kiscsoportos munka során a
bíróknak lehetôségük nyílt alkalmazni azokat az alapelveket,
melyeket az elméleti esetek kapcsán korábban már megbeszéltek. 

Az elôadói panelt tapasztalt közigazgatási, üzleti és akadémiai gya-
korlattal rendelkezô versenyjogi szakemberek és közgazdászok
alkották: William McKechnie, az ír Legfelsôbb Bíróság bírója,
Joachim Bornkamm, Európai Versenyjogi Bírók Szövetségének
elnöke, Andreas Reindl, a Fordham Versenyjogi Intézet igazgatója,
Jörg Terhechte, Bielefeld Egyetem tudományos fômunkatársa és
egyetemi adjunktusa, Michael König, az OECD Versenyügyi Rész-
legének munkatársa, John Pickering, az Egyesült Királyság Ver-
senyügyi Fellebbviteli Bíróságának tagja, Inotai G. András, az
Európai Bizottság Verseny Fôigazgatóságának munkatársa, Csorba
Gergely, a GVH vezetô közgazdásza, Frédéric Jenny, a francia Leg-
felsôbb Semmítôszék tanácstagja és az OECD Versenyügyi Bizott-
ságának elnöke, Jörg Nothdurft, Bundeskartellamt Peres Ügyek és
Általános Jogi Kérdések divíziójának vezetôje.

A szemináriumot a ROK és az Európai Bizottság együttesen finan-
szírozta 25-75 % arányban. Az eseményen 22 különbözô európai
ország képviseletében 58 bíró vett részt, közöttük 7 magyar bíró,
valamint két koreai megfigyelô. 

A szemináriumról kapott visszajelzések alapján a bírók a jövô-
ben a még mélyrehatóbb közgazdasági elemzési módszertani tré-
ningeket tartanák a legfontosabbnak. Felmerült olyan témák
iránt is igény, mint a kárigényekhez kapcsolódó kérdések, a szel-
lemi tulajdonnal kapcsolatos versenyügyek és olyan eljárási kér-
dések, mint a titoktartás és a harmadik fél szerepe.

V. PÉNZÜGYI ÉS SZELLEMI-SZAKMAI
TÁMOGATÁS

A ROK magas színvonalú mûködtetése elsôdlegesen az alapító
felek – GVH és OECD – feladata. Mindez alapját az a megállapo-
dás képezi, amelyet a felek 2005-ben írtak alá megalapítva, ezzel a
ROK-ot. Fontos kiemelni, hogy a ROK esetében az anyagi, vala-
mint a szellemi-szakmai hozzájárulás elválasztása a kezdetektôl
érzékelhetô. A pénzügyi hátteret elsôsorban a GVH biztosítja, míg
a szellemi-szakmai háttér fôként az OECD Versenypolitikai Diví-
ziójától származik. Emellett természetesen a képzési programok-

ban az OECD tagországok versenyhatóságainál felhalmozott szel-
lemi-szakmai tôke is testet ölt. A GVH saját éves költségvetésében
célzottan jelenik meg az az összeg, amelyet kizárólag a ROK mûköd-
tetésére lehet felhasználni. Errôl az összegrôl a magyar Országgyû-
lés határoz évrôl-évre a GVH éves költségvetésének elfogadásakor. 

Elôadók

Ország Fô

Amerikai Egyesült Államok 2
Dánia 1
Egyesült Királyság 3
Európai Bizottság Verseny Fôigazgatóság 7
Finnország 1
Franciaország 2
Hollandia 2
Írország 1
Magyarország 4
Németország 5
Olaszország 1

OECD Versenyügyi Részleg 8
GVH 13
ÖSSZESEN: 50

A ROK tevékenységei ellátására 2006. évben 135,0 MFt állt rendel-
kezésre, amelybôl 125,0 MFt volt az eredeti elôirányzat és 10,0 MFt
volt a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2006. évben 10,2 MFt összegû kötelezettség vállalással terhelt
maradvány keletkezett, amely összhangban van az éves költség-
vetési törvény által elôírt maradványtartási kötelezettséggel. Az
elôirányzat maradvány az alábbi jogcímeken keletkezett: külföldi
kiküldetés elszámolása; tolmács berendezés beszerzése; Magyar
Bíróképzô Akadémián tartott rendezvény; az eredeti elôirányza-
tot érintô 1 %-os elvonás.

VI. A ROK MUNKATÁRSAI

A ROK – mûködését tekintve – virtuális központ, azaz nincs külön
irodája, hanem a GVH épületében kapott helyet. A ROK-kal kap-
csolatos valamennyi feladatot Párizsban és Budapesten látja el egy-
egy fô. A ROK budapesti fôállású munkatársa egyben a GVH alkal-
mazottja is, kinek munkáját további három félállású GVH alkal-
mazott segíti. Az OECD párizsi központjában dolgozó ROK mun-
katárs szintén fôállásban látja el feladatát, egy félállású asszisz-
tenssel együttmûködve. A virtuális felépítésnek köszönhetôen a
ROK pénzügyi alapjait teljes egészében az alapító okiratban foglalt
célok megvalósítására fordítja, azaz szemináriumokat szervez, hogy
minél több résztvevôt fogadhasson és képezhessen. Mindezek
mellett a virtuális szerkezet lehetôvé teszi a változó körülmények-
hez való minél gyorsabb és rugalmasabb alkalmazkodást is.
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A Versenykultúra Központ elôirányzat-felhasználása a 2006. évben

Kiadási tételek Összege (MFt)

Személyi juttatások 2,5
Külföldi kiküldetésnapi díja 1,6
Megbízási szerzôdések alapján fizetett összegek 0,9

Munkaadókat terhelô járulékok 0,3
Dologi kiadások 41,3

Irodaszer, nyomtatvány 1,8
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 1,9
Egyéb eszköz beszerzés 0,2
Kommunikációs szolgáltatások 0,2
Egyéb szolgáltatások 14,4

Motta könyv fordítása, lektorálás   6,1
Versenytükör kiadás 4,0
Nyomdai szolgáltatás 0,2
Könyv utánnyomása 1,2
’Ajánlattevôk’ kisfüzet 0,3
Sajtó tevékenység (Gate Open) 1,9
Logo, fotózás, stb. 0,7

ÁFA 3,8
Külföldi kiküldetés 6,4
Reprezentáció 0,4
Egyéb dologi kiadás(könyvtárak pályázatai) 12,1
Adók, díjak, egyéb befizetések (bankktg) 0,1

Mûködési célra átadott pénzeszköz 2,9
Intézményi beruházási kiadások 3,1
Honlap készítés 1,3
Szobor, festmény 1,8

Az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ elôirányzat-felhasználása a 2006. évben

Kiadási tételek Összege (MFt)

Személyi juttatások 26,8
A feladat ellátásban közremûködôk 2006. évi keresete és keresetbe tartozó juttatásai 24,0
A rendezvényekhez kapcsolódó fordítási, tolmácsolási tevékenység 2,8

Munkaadókat terhelô járulékok 7,5
Dologi kiadások 40,9

Készlet beszerzés 0,1
Bérleti díjak(terem, tolmács berendezés, busz) 0,9
Szállítás (taxi és busz költség) 0,2
Egyéb szolgáltatások: (gyorsposta, tolmács, szerkesztési díj) 0,1
ÁFA 2,9
Külföldi kiküldetés 2,3
Reprezentáció(rendezvények éttermi szolgáltatása) 5,4
Egyéb dologi kiadás(rendezvények) 28,9
Adók, díjak, egyéb befizetések (bankktg) 0,1

Mûködési célra átadott pénzeszköz 47,1
Intézményi beruházási kiadások 2,5

Honlap készítés 2,3
Spirálozó gép 0,2








