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OOOO EEEE CCCC DDDD     VVVV eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy üüüü gggg yyyy iiii
RRRR eeee gggg iiii oooo nnnn áááá llll iiii ssss     KKKK öööö zzzz pppp oooo nnnn tttt
BBBB uuuu dddd aaaa pppp eeee ssss tttt eeee nnnn

RRRR iiii pppp oooo rrrr tttt     ÖÖÖÖ cccc ssss öööö dddd iiii     ÁÁÁÁ gggg nnnn eeee ssss
bbbb íííí rrrr óóóó nnnn õõõõ vvvv eeee llll

FFFF iiii cccc ssss oooo rrrr     MMMM iiii hhhh áááá llll yyyy     
aaaa     ssss zzzz aaaa bbbb aaaa dddd aaaa llll mmmm iiii     rrrr eeee nnnn dddd ssss zzzz eeee rrrr
aaaa kkkk tttt uuuu áááá llll iiii ssss     kkkk éééé rrrr dddd éééé ssss eeee iiii rrrr õõõõ llll

EEEE UUUU     úúúú jjjj dddd oooo nnnn ssss áááá gggg ::::     áááá llll llll aaaa mmmm iiii
tttt áááá mmmm oooo gggg aaaa tttt áááá ssss oooo kkkk
eeee llll llll eeee nnnn õõõõ rrrr zzzz éééé ssss eeee

SSSS zzzz eeee llll llll eeee mmmm iiii     ssss zzzz aaaa bbbb aaaa dddd ----
ffff oooo gggg llll aaaa llll kkkk oooo zzzz áááá ssss úúúú aaaa kkkk
éééé ssss     aaaa     vvvv eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy jjjj oooo gggg

FFFF úúúú zzzz iiii óóóó ssss     vvvv áááá llll tttt oooo zzzz áááá ssss oooo kkkk     
aaaa     vvvv eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy tttt öööö rrrr vvvv éééé nnnn yyyy bbbb eeee nnnn

GGGG rrrr óóóó ffff iiii     mmmm aaaa llll oooo mmmm kkkk aaaa rrrr tttt eeee llll llll
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Hová vezet az út?

VVVV eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy tttt üüüü kkkk öööö rrrr
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A következõ szám tartalmából:

– 15 éves a GVH: interjúk az elmúlt évek vezetõivel,
értékelõ elemzések 

– Tudatos fogyasztók nélkül nincs hatékony verseny
– EU tagországok versenyhivatalainak bemutatása
– Magyar fúziók Brüsszelben
– A GVH ágazati vizsgálatainak eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036
Telefon: (1) 472-8900. Fax: (1) 472-8905.
E-mail: versenytukor@gvh.hu
Fõszerkesztõ: dr. Tóth Tihamér.
Állandó munkatársak: Bassola Bálint, Bara Zoltán, Belényi Andrea, Csépai Balázs, Horváth Anita,
Zavodnyik József. A lap elérhetõ a GVH honlapján (www.gvh.hu).
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290. 
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

05.2626 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.
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