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OECD-MAGYAR BUDAPESTI VERSENYÜGYI REGIONÁLIS OKTATÁSI KÖZPONT 

 

Alapítás és célok 

Az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2005. február 16-án jött 

létre a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági Versenyhivatal 

(GVH) közötti megállapodással és magyar kormány anyagi támogatásával. Az alapító okirat szerint a 

ROK az OECD Versenyügyi Részlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai 

programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsısorban a kelet-, délkelet- és közép-európai 

országok versenyhatóságai számára. 

A ROK létrehozásának elsıdleges célja a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése, 

valamint a versenyhatóságok munkájának elısegítése, hozzájárulva a verseny javításához és ezzel a 

gazdasági növekedéshez, amelyet különbözı szakmai programokon keresztül valósítanak meg a 

ROK munkatársai. A GVH fontosnak tartja a saját gyakorlati tapasztalatainak továbbadását a hasonló 

fejlıdési stádiumokat bejáró kelet- és délkelet-európai államok számára.  

A ROK többek között a következı témakörökkel foglalkozik: versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati 

technikák; versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; jogérvényesítési 

prioritások; irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai közötti együttmőködés 

keretei; versenypártolás 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, szemináriumok és tanfolyamok keretében 

kerül sor. 

 

Célországok, célcsoportok 

A ROK négy típusú programcsoportot foglal magában. Az elsı csoportba a kelet-európai országok és 

a balkáni térség országai versenyhatósági szakembereinek képzései tartoznak, név szerint: Albánia, 

Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Grúzia, Horvátország, Macedónia, 

Moldova, Montenegró, az Orosz Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna. Ezek az 

országok azonos történelmi örökséggel rendelkeznek: gazdaságukat központi tervgazdálkodás 

jellemezte. A ROK elsıdleges célként jelöli meg ezen országok piacgazdaságra való átállásának 

elısegítését. 

A ROK munkájának másik kedvezményezettje az az országcsoport, amelynek tagjai a Közép-Európai 

Versenyügyi Kezdeményezés (CECI) keretében tevékenykednek együtt. A 2003-ban életre hívott 

Kezdeményezés versenyjogi témákban nyújt együttmőködési fórumot az érintett közép-európai 

országoknak. A Kezdeményezés versenyhatóságok közötti (és nem államok közötti) hálózati jellegő 

együttmőködés, amely elsısorban tréningprogramokban és informális találkozókban ölt testet. A 

Kezdeményezésben résztvevı országok: Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, 

valamint Magyarország. Ausztria állandó megfigyelıi státuszát 2008-ban váltotta fel teljes jogú 

tagságra. A résztvevı országok azonos földrajzi területen helyezkednek el, alapjában véve hasonló 

kulturális tradíciókkal és történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek, valamint többé-kevésbé azonos 

fejlettségi fokon állnak. Mindezekbıl kifolyólag versenyhivatalaik számos közös kihívással és 

nehézséggel néznek szembe, illetve esetenként olyan piacokat kell felmérniük, elemezniük, amelyek 

regionális voltuk következtében átfedik egymást vagy kapcsolódnak egymáshoz, továbbá gyakran 

azonos ügyfélkörrel kell kapcsolatba lépniük. 
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A ROK tevékenységének harmadik ágát maga a GVH adja. A ROK a GVH munkatársai számára éves 

rendszerességgel rendez különféle versenyjogi és versenypolitikai témákban továbbképzéseket. E 

tréningprogramok tematikája általában egy éppen folyamatban lévı feladathoz kötıdik vagy rendkívül 

aktuális, napirenden lévı témához kapcsolódik.  

A ROK negyedik speciális célcsoportját az Európai Unió tagállamaiban versenyjoggal foglalkozó bírák 

képezik. A bírák számára rendezett szemináriumok a versenyjog és a közgazdaságtan minél mélyebb 

megértését mozdítják elı, lehetıvé teszik a véleménycserét az EU versenyjogának fejleményei 

tekintetében, és nem utolsó sorban alkalmat adnak a versenyjogi esetek kapcsán felmerülı legfıbb 

kihívások bírói szemszögő megvitatására.  

 

Mőködés 

A ROK mőködése tekintetében az alapító okirat meghatározza, hogy a ROK tevékenységével 

kapcsolatos fı kérdésekben a GVH és az OECD együttesen hoz döntést. Mindezek érdekében a felek 

évente összeülnek, hogy értékeljék a ROK mőködését és éves teljesítményét, hogy elkészítsék a 

következı év képzési tervét, illetve felállítsák a költségvetés fıszámait. A ROK a hivatalon belül 

szervezetileg a Fıtitkárság Versenykultúra Központjához tartozik, azonban azon belül elkülönült 

költségvetéssel rendelkezik. A hivatal részérıl a ROK mőködését a GVH fıtitkára irányítja. 

A ROK munkája az OECD és a GVH szakmai hátterére épül. A GVH felelıs a ROK eseményekkel 

kapcsolatban felmerülı valamennyi gyakorlati kérdés és feladat megoldásáért. Az OECD-ben 

foglalkoztatott ROK munkatárs hívja meg az elıadókat a szemináriumokra, és ı állítja össze az adott 

esemény programját is. A GVH minden szemináriumra delegál elıadót vagy paneltagot. Az elıadók 

OECD tagállamokból érkeznek. 

A ROK finanszírozásának kérdését illetıen a GVH – az éves költségvetésében külön erre a célra 

kapott támogatás formájában – kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a ROK mőködéséhez 

szükséges anyagi fedezetet, valamint évente önkéntes hozzájárulást ad az OECD-nek a Párizsban 

foglalkoztatott munkatárs költségeinek fedezésére. Ezen túlmenıen mindkét fél együttmőködik annak 

érdekében, hogy további pénzügyi forrásokat tudjanak mozgósítani az alapító okiratban szereplı 

célok megvalósítására.  

A ROK – mőködését tekintve – egy virtuális központ, amely a GVH épületében kapott helyet. A 

virtuális felépítésnek köszönhetıen a ROK pénzügyi alapjait teljes egészében az alapító okiratban 

foglalt célok megvalósítására fordíthatja, azaz szemináriumokat szervez, hogy minél több résztvevıt 

fogadhasson és képezhessen. 

 

A ROK a számok tükrében 

 2005 2006 2007 2008 2009 
 Résztvevı Elıadó Résztvevı Elıadó Résztvevı Elıadó Résztvevı Elıadó Résztvevı Elıadó 

Vezetıi 
találkozó 

- - 31 12 - - 21 4 23 3 

Szemináriumok 78 23 66 23 118 33 123 33 170 50 
CECI workshop 15 7 15 5 15 7 - - - - 
Bírói 
szemináriumok 

69 15 65 6 33 4 56 6 76 12 

GVH belsı 
képzések 

15 2 11 1 - - - - - - 

Megnyitó 
konferencia 

95 7 - - - - - - - - 

 272 54 188 47 166 44 200 43 269 65 
 


