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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  

 

Engedjék meg, hogy elıadásom elıtt hadd szóljak röviden biztos asszony 

tevékenységérıl. Kroes asszony kitőnı munkát végzett az Európai Bizottság 

versenyjogi biztosaként, és olyan gyızelmeket ért el, mint számos nagy nemzetközi 

kartell leleplezése vagy az erıfölényével visszaélı Microsoft rendreutasítása, aminek 

eredményeképpen a versenytárs fejlesztık könnyebben és jobb programokat 

alkothatnak Windows felületen, és jövıre a Windows vásárlók már könnyebben 

dönthetnek arról, hogy Internet Explorerrel vagy más böngészıvel szeretnék az 

operációs rendszerüket használni.  

Az ı kérlelhetetlensége és tárgyalókészsége nélkül alighanem a gazdasági válság is 

súlyosabb lenne, hiszen ez idáig sikeresen gátolta meg, hogy az egyes EU 

tagállamok olyan gazdaságmentı intézkedéseket, állami támogatásokat fogadjanak 

el, amelyek rontják a többi tagállam helyzetét.  

Kroes asszony sokat tett a Gazdasági Versenyhivatal és a Verseny Fıigazgatóság 

már korábban is kitőnı együttmőködésének további javításáért is. A Gazdasági 

Versenyhivatal elnökeként és a magyar fogyasztók nevében is szeretném 

megköszönni áldozatos munkáját és újabb nagy kihívásokat, és ezzel járó sikereket 

kívánni számára a jövıben! 
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EU és verseny     

Elıadásomat azzal a kérdéssel kezdem, milyen hatást gyakorolt az EU a piacokra és 

az azokon folyó versenyre?  

A legfontosabb, hogy az EU egy egységes belsı piac létrehozását mozdítja elı, ahol 

több szereplı van jelen, több potenciális üzleti partner, több eladó és vevı között 

lehet választani – így nagyobb a döntési szabadság, nagyobb méret- és 

választékgazdaságosság érhetı el.  Egyúttal az ösztönzés is nagyobb a 

hatékonyabbá válásra, hiszen több a versenytárs. Ez árcsökkenést eredményez. Az 

ICEG kutatóintézet szerint a 2004-ben csatlakozó országokban az EU egységes 

piacára való belépés, a kereskedelmi korlátok lebontása miatt növekvı verseny átlag 

1-2,5%-kal mérsékelhette a fogyasztói árakat. 1  

A közös belsı piac egyúttal a bruttó hazai terméken keresztül is növeli a társadalmi 

jólétet; az Európai Bizottság egy elemzése szerint a közös piac 1992 és 2006 közötti 

fejlıdése 2,2%-kal emelte az EU GDP-jét. 2 

A közösségi joganyag és a jogalkalmazók együttmőködése EU-szerte egységes és 

stabilabb jogi környezetet teremt, így a jogbiztonságot is elımozdítja – azaz 

kevesebb jogi kockázattal kell számolni, ami olcsóbbá teheti az üzletmenetet. A GVH, 

az Európai Bizottság Verseny Fıigazgatósága és a többi tagállami versenyhatóság 

ugyanazon célokért, ugyanazon EU-konform versenyjogot alkalmazva, egymással 

együttmőködve, lényegében ugyanazon eszközökkel küzd. 

Ráadásul ez a joganyag sok esetben versenybarát, korábban a versenytıl elzárt 

piacok megnyitását írja elı, és ezzel új piaci lehetıségeket teremt. Ezt láthattuk 

például a közlekedés, a villamos energia, a földgáz, a postai és távközlési 

szolgáltatások piacán. 

Fontos az is, hogy a közösségi joganyag nem csupán írott malaszt marad: az 

Európai Bizottság nyomon követi a nemzeti jogokba való beépülést, és ennek 

elmaradása esetén beavatkozik, például kötelezettségszegési eljárást indít.  

                                                      

1  ICEGEC [2007]: Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai között. 
http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/4296140F4F413654.pdf 
2 Ilzkovitz, Fabienne et al. [2007] Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in 
the 21st  century. A contribution to the Single Market Review European Commission, Directorate-
General for Economic and Financial Affairs Economic Papers No. 271 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication784_en.pdf 
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Ez Magyarország esetében is így történt, például az energiaszektorban fenntartott 

hosszú távú megállapodások kapcsán – mint arról biztos asszony a Napi 

Gazdaságnak adott, ma megjelent interjújában is beszélt.  

Végül, a Verseny Fıigazgatóság munkáján keresztül a Bizottság közvetlenül is tesz 

azért, hogy a vállalatok illetve a támogatásokat nyújtó államok ne korlátozzák a 

versenyt. 

A GVH küldetése     

Az Európai Bizottság munkája tehát erısen segíti a verseny érvényesülését és ezzel 

a GVH munkáját.  

De mi a mérce, mit tekint a céljának a GVH? 

A Gazdasági Versenyhivatal azért dolgozik, hogy a piacok jobban, vagyis – ahol 

lehet – versenyzı módon, a fogyasztók hasznára mőködjenek. A verseny az az 

ösztönzı erı, ami a vállalatokat arra készteti, hogy hatékonyabban, a vásárlók 

igényeire odafigyelve mőködjenek, jobb és olcsóbb termékeket állítsanak elı. Ezért a 

verseny növeli a magyar vállalatok versenyképességét és a fogyasztók jólétét.  

Ugyanakkor a verseny folyamatára támaszkodás nem jelenti az állami szabályozás 

szükségtelenségét. A GVH ennek tudatában van és nem a verseny mindenáron való 

érvényesítésére törekszik, hanem arra, hogy az állami szabályozás, a piaci 

önszabályozás, a versenyviselkedés olyan egyensúlya alakuljon ki, ahol a fogyasztók 

a lehetı legjobb szolgáltatásokhoz a legolcsóbb árakon jutnak hozzá. 

Az elmúlt öt évben sokat tettünk azért, hogy a piacok valóban a fogyasztók javára 

mőködjenek és elıadásom további részében ezekbıl emelek ki néhány fontosabb 

mozzanatot.  

Elıször röviden a versenyfelügyeleti eljárásainkról fogok beszélni, majd kitérek a 

versenypártolásra, a versenykultúra fejlesztésére is.  Majd ezen túl az intézmények 

közötti együttmőködés fontosságát is elemzem.  

Versenyfelügyeleti eljárások – versenykorlátozó megállapodások  

   

Öt éve, 2004-ben, amikor az elsı nagy kartellvizsgálataink voltak folyamatban, sokan 

nem is értették, miért jelent gondot, ha versenytárs cégek összebeszélnek, felosztják 

a piacot. Idén ez már nem kérdés.  
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Egy kartellezésért marasztalt cégvezetı kénytelen volt visszalépni a gazdasági 

miniszteri pozíciótól, amikor kartellekkel tarkított múltja miatt például a Transparency 

International kifogásolta a jelölését. Öt éve voltak cégvezetık, akik úgy gondolták, 

még ha törvényellenes is, amit cselekszenek, politikai hátterük miatt úgyis 

sérthetetlenek. Azóta számos általunk felderített és végigvitt kartellügy bizonyította, 

hogy tévedtek.  

Az áttörés 2004 nyarán következett be. Akkor az autópálya kartell ügyben a GVH 7 

milliárd forint bírságot szabott ki, ami villámcsapásként hatott. Ez csak egy ügy volt a 

hosszú sorban. Számos, az államot, vagyis mindannyiunkat, minden adófizetıt 

megkárosító útépítı, kivitelezıi, informatikai kartellt lepleztünk le az utóbbi években.  

És olyanokat is, amelyeknek a káros áremelı hatását fogyasztóként közvetlenül 

érezzük a pénztárcánkon: mozikartellt3, autójavító kartellt4, GPS kartellt5, taxikartellt6. 

És fontos ügyek vizsgálata most van folyamatban. 2004 óta a GVH 26 milliárd forint 

kartellbírságot szabott ki, és ebbıl több, mint 16 milliárd forintnyi bírság már jogerıs. 

A döntéseink, miként az Európai Bizottság Kroes Asszony alatt hozott döntései, a 

bíróságokon is megálltak.  

1. táblázat Versenykorlátozó megállapodásos (kartellek és egyéb versenykorlátozó 
megállapodos) ügyek száma, ebbıl beavatkozások száma, illetve a kivetett bírság 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 

Ügyzáró döntések*  28 25 19 15 6 6 

ebbıl beavatkozás 12 13 15 12 5 6 

Bírság (millió Ft) 8 398 2 855 8 650 1 069 3 5 000 

* Versenytanácsi határozatok és kötelezettségvállalásos végzések 

** 2009. nov. 24-ig 

 

                                                      

3 Vj-70/2002 
4 Vj-51/2005 
5 Vj-26/2006, Vj-166/2006 
6 Vj-92/2005 
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Jogerıs például az autópálya 7 , a nyugdíjbiztosítási intézet 8 , a Bartók Béla úti 

felújítás 9 , a gépjármőjavítós biztosító kartell 10 , Gyır város 11 , illetve a Paksi 

Atomerımő12 informatikai tenderének kartell ügyében hozott döntésünk.13 Akik arra 

számítottak, hogy bírósági fellebbezésekkel jelentısen csökkenthetı a bírság és 

megváltoztatható a döntés, tévedtek. Nagyot tévedtek. 

Még egy versenykorlátozó megállapodásra térnék ki röviden, mivel ezen a területen 

a GVH14   és az Európai Bizottság15  is eljárt.  A magyar bankok még 1996-ban 

megállapodtak arról, hogy a Visa és a MasterCard kártyákra azonos mértékő 

bankközi jutalékot állapítanak meg – pedig éppen ebben versenyezhettek volna, 

alacsonyabb jutalékot kérve a kiskereskedıktıl a kártyaelfogadó terminálok 

kihelyezéséért.  

Emiatt a két kártyatársaság közötti verseny illetve a kártyaelfogadó bankok közötti 

verseny csak torz, korlátozott formában alakulhatott ki. Ebben az ügyben közel 

kétmilliárd forint bírságot szabott ki a versenyhivatal.  

Versenyfelügyeleti eljárások – fogyasztós ügyek     

A kıkemény kartelleken túl számos más versenykorlátozásra derítettünk fényt az 

elmúlt öt évben.  

Különösen sokat hallhattak például a fogyasztók tisztességtelen befolyásolásával 

kapcsolatos ügyeinkrıl, ahol az árkedvezményekrıl adott valótlan tájékoztatás, a 

készlet nélkül meghirdetett akciók, a nem igazolt reklámállítások, például gyógyhatás 

ígérete miatt akár százmillió forintos bírságokkal sújtunk cégeket.  

                                                      

7 Vj-27/2003 
8 Vj-28/2003 
9 Vj-138/2002 
10 Vj-51/2005 
11 Vj-20/2005 
12 Vj-21/2005 
13  A közbeszerzési kartellügyekben hozott döntések ismertetése, a jogerıs határozatok listája és 
további bıvebb információ: http://www.gvh.hu/kozbeszerzesikartell 
14 Vj-18/2008 
15 COMP/34.579 
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2. táblázat Fogyasztós ügyek száma, ebbıl beavatkozások száma, illetve a kivetett 
bírság 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 

Ügyzáró döntések*  65 79 85 84 66 43 

ebbıl beavatkozás 50 54 66 81 64 41 

Bírság (millió Ft) 321 439 1 823 1 286 714 818 

* Versenytanácsi határozatok és kötelezettségvállalásos végzések 

** 2009. nov. 24-ig 

 

Ezeknek a bírságoknak lassan van is hatása, a hírnevükre valamit is adó cégek 

egyre inkább odafigyelnek reklámüzeneteik, kereskedelmi gyakorlataik kidolgozása 

során, hogy az ne legyen megtévesztı, tisztességtelen.  

Ezt nagyon fontos üzenetnek tartom, mert ha egy piacon a cégek a fogyasztók 

becsapásán versengenek, és az ügyesebben lódító vállalat lesz sikeres és a 

tisztességes jut csıdbe, akkor az a piac nem a fogyasztók javára, hanem kárára fog 

mőködni.  

Ennek a területnek a jogszabályi háttere némileg átalakult tavaly szeptembertıl a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló EK közösségi rendelet átültetésével, 

amikortól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete és a GVH közösen jár el a magánszemélyeket érintı tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok esetén. 16 

Az új intézményi megoldással pozitívak a tapasztalataink, a hatóságok közötti 

együttmőködés jellemzıen zökkenımentesen zajlik, a kialakított együttmőködési 

rendszer jól kezeli az esetleges álláspontbeli különbségeket. 

Versenyfelügyeleti eljárások – erıfölénnyel való visszaélés   

  

                                                      

16  2008. szeptember 1-jén lépett hatályba a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.). Az Fttv. a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvnek (UCP) megfelelıen szabályozta újra a kereskedelmi 
gyakorlatokat.  
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Még ha esetleg kevesebb szó esik is róla, a GVH erıfölénnyel való visszaélés és 

nem kartell formában történı versenykorlátozó megállapodás kapcsán is fontos 

ügyeket vizsgált ebben az idıszakban is.  
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3. táblázat Erıfölényes ügyek száma, ebbıl beavatkozások száma, illetve a kivetett 
bírság 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009** 

Ügyzáró döntések* 31 25 33 13 7 1 

ebbıl beavatkozás 7 6 11 10 3 1 

Bírság (millió Ft) 165 39 1 166 0 0 0 

* Versenytanácsi határozatok és kötelezettségvállalásos végzések 

** 2009. nov. 24-ig 

 

Az erıfölényes eljárások jelentısen hozzájárulhatnak egy-egy piacnyitás sikeréhez, 

erre mutatott példát egy a vasúti közlekedés piacán lefolytatott, 2005-ben indult 

eljárás is. 17  

A Magyar Államvasutak ugyanis több módon akadályozta a piacnyitás által a piacra 

engedett magánvasutak mőködését. A pályahasználatért indokolatlan fizetési 

biztosítékokat kért, megnehezítette és egyes esetekben meg is akadályozta, hogy a 

magánvasutak hozzáférjenek az ipari- és rakodóvágányokhoz, és a kiemelt 

jelentıségő tömegárufuvaroztató vállalkozásokkal közvetlenül a piacnyitás elıtt 

kizárólagossági kikötést tartalmazó, több évre szóló fuvarozási szerzıdést kötött.  

A GVH eljárását követıen a vasúti hálózattal rendelkezı két vezetı árufuvarozó, a 

MÁV és GySEV számára egyértelmővé vált, hogy diszkriminációmentesen kell 

hozzáférést biztosítaniuk más vasúti társaságok számára. A versenyhivatali fellépés 

és az EU vasúti liberalizációs csomagjával összhangba hozott hazai szabályozás 

együtt vezetett oda, hogy a vasúti teherszállítási piac valóban megnyílt, és 

napjainkban 28 országos vasúti engedélyes szolgáltatásai közül választhatnak a 

fuvaroztatni kívánók 

Versenyfelügyeleti eljárások – vállalati összefonódások     

A vállalati fúziókkal kapcsolatos GVH döntések jellemzıen csak a szektorban érintett 

üzletemberek és a jogászok érdeklıdését vívják ki. Vagy még azt sem...  

                                                      

17
 Vj/22/2005 
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Pedig ezek a döntések jelentısen hathatnak a fogyasztók jólétére: az összefonódás 

indokolt megtiltása megakadályozza a verseny jelentıs csökkenését és ezzel például 

az áremeléseket, az indokolatlan tiltás viszont éppenhogy relatíve csökkenti a jólétet. 

Éppen ezért megnyugtató a tudat, hogy a GVH – az erıfölényes illetve néhány más 

ügy mellett – a fúziók elbírálásában is jelentısen megnövelte a közgazdasági 

elemzés szerepét.  

4. táblázat Összefonódásos ügyek száma, ebbıl beavatkozások száma, illetve a 
kivetett bírság 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 

Ügyzáró döntések*  65 70 43 46 37 28 

ebbıl beavatkozás 2 1 3 3 2 4 

* Versenytanácsi határozatok és kötelezettségvállalásos végzések 

** 2009. nov. 24-ig 

 

A bulvárhírek piacán két lapkiadó összefonódását elemezve például olyan 

meggyızıen sikerült a versenykorlátozó hatást kimutatni, hogy a GVH tiltási 

szándékát meghallva a kérelmezı lemondott a fúzióról.18 A kérelmezı feltehetıen 

azt gondolta, hogy egy kötelezettségvállalás vagy a bírósági felülvizsgálat 

segítségével sem tudja átvinni a fúziót.  

A felajánlott kötelezettségvállalás egy másik esetben nem volt megoldás: a Magyar 

Telekom és a ViDaNet fúzióját19 megtiltotta a GVH, mivel azzal egy kézbe került 

volna a lakossági internet hozzáférés piacán addig versenyzı két infrastruktúra, a 

vezetékes telefon- illetve a kábeltelevíziós hálózat. Az így létrejövı piaci hatalmat 

pedig sem a mobilinternet, sem a hozzáférés alapú verseny nem tudta volna 

korlátozni.  

Más esetekben, például a Strabag/Cemex fúziónál 20  (ami végül egyébként nem 

valósult meg, mert a Strabag visszalépett a vásárlástól) viszont éppenhogy a jelentıs 

piaci részesedéső cégek fúziójáról derült ki a közgazdasági elemzéssel, hogy kis 
                                                      

18 Vj-155/2008 
19 Vj-158/2008 
20 Vj-146/2008 
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korrekcióval, kötelezettségvállalással könnyen összhangba hozható a 

versenyszempontokkal. 

Versenypártolás    

A GVH nemcsak versenyfelügyeleti eljárásokkal, a vállalatok visszaéléseivel és 

fúziós kérelmeivel foglalkozik. Sokszor nem a vállalatok, hanem az állam korlátozza 

a versenyt, mégpedig anélkül, hogy a versenykorlátozást más pozitív társadalmi 

hatások ellensúlyoznák. Ilyenkor a GVH – a szakzsargonnal élve – versenyt pártol, 

igyekszik felhívni a figyelmet a káros hatásokra, akár a jogszabálytervezetek 

véleményezése során, akár külön megszólítva az érintett minisztériumot, a 

szabályozót, a parlamenti bizottságot.  

5. táblázat A GVH-ba érkezett elıterjesztések száma, ebbıl a GVH által röviden 
illetve részletesen véleményezett elıterjesztések 

Év Beérkezett Rövid észrevétel Részletes észrevétel 

2004 606 12 158 

2005 612 52 123 

2006 382 62 50 

2007 507 86 89 

2008 362 53 62 

 

Máskor a hivatal éves beszámolójában ajánlást fogalmazok meg az Országgyőlés 

számára. Parlamenti beszámolóimban 2004 óta 12 ajánlást tettem az 

Országgyőlésnek, köztük például a gépjármő eredetvizsgálat piacának 

újraszabályozását vagy – háromszor is – a villamosenergia piaci verseny érdekében 

tett erıfeszítések fokozását javasolva.  

Ezek az ajánlásaink sajnos sokszor visszhang nélkül maradtak. Például a regionális 

energia piac, egy magyar vagy regionális enerigatızsde létrehozása most is várat 

magára, és túl sok áramtermelıi kapacitás esik a magas áron történı kötelezı 

átvétel alá, drágítva ezzel az áramot és elszívva a versenypiac elıl a likviditást.  

Különösen fájó, ha az állam jó és fontos társadalmi célokat rossz eszközökkel próbál 

elımozdítani, mint történt idén az élelmiszer termékpálya kódexszel. A 
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mezıgazdaság nem véletlenül részesül különleges elbánásban az EU szintjén, a 

Közös Agrárpolitika (CAP) keretében.  

De a termelık védelmére meg kell találni a megfelelı eszközt, ami úgy éri el a célját, 

hogy közben a versenyt, a hatékonyságot, a fogyasztók jólétét nem rombolja. Nem 

szabad elıírni, hogy a polcokon hány százalék legyen a hazai termék, de kívánatos 

például a termelık önszervezıdésének, a termelı-értékesítı társulásoknak, a 

marketing együttmőködések támogatása, illetve az átláthatóság, a kiszámíthatóság 

biztosítása, annak megakadályozása, hogy a vevık, az üzletláncok utólag kényük-

kedvük szerint módosíthassák a beszállítókkal kötött szerzıdést, utólag írva elı új 

díjakat, rontva a feltételeket. A GVH nyitott a konzultációkra, ha megkérdeznek, 

segítünk abban, hogy versenybarát megoldások szülessenek. 

Ágazati vizsgálat 

A sikeres versenypártoláshoz illetve versenyfelügyeleti eljáráshoz sokszor ágazati 

vizsgálatok adják a szükséges piacismeretet. Amennyiben egy piacon 

versenyproblémára utaló jeleket tapasztal a GVH, ágazati vizsgálatot indít a helyzet 

tisztázására, ami alapján aztán szükség esetén szabályozási javaslatokat tesz vagy 

versenyfelügyeleti eljárást indít. 2004 óta a jelzáloghitelezés, a villamos energia, az 

elektronikus média és a bankváltás kapcsán is végeztünk ágazati vizsgálatot. 

6. táblázat A GVH ágazati vizsgálatai, a vizsgálat idıtartama 

Ágazati vizsgálat területe Vizsgálat idıtartama 
mobil rádiótelefon 
szolgáltatás  2001-2002 

jelzáloghitelezés  2004-2005 

villamos energia  2004-2006 

bankváltás  2007-2009 

elektronikus média  2007-2009 
 

 

Természetesen ilyenkor figyelembe vesszük a Verseny Fıigazgatóság és más 

versenyhatóságok vizsgálati tapasztalatait is. Például a 2007 elején indult, a 

pénzügyi szolgáltatók közötti váltással foglalkozó vizsgálatunk során tekintettel 

voltunk a Bizottság akkor lezárt, lakossági és kisvállalati banki szolgáltatásokat 

elemzı ágazati vizsgálatára.  
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Ugyanakkor ez semmi esetre sem jelent másolást, például a bankváltás a Bizottság 

vizsgálatában csak érintılegesen, egy fejezet erejéig merült fel, míg a GVH 

vizsgálata erre irányult.  

Együttmőködés 

Sokszor az ágazati szabályozókkal való jó együttmőködés volt a siker záloga. 

Különösen így van ez a piacnyitások esetében, de általában is igaz a szabályozott 

szektorokra.  

A bankváltás elımozdítása kapcsán sikeresen mőködtünk együtt a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletével. De a unit-linked biztosítások terén a teljes 

költségmutató kialakítása mögött is ott van a szakmai együttmőködésünk. A villamos 

energia ágazati vizsgálat esetében, továbbá a villamos energia aukciók során a 

Magyar Energia Hivatallal mőködtünk együtt.  

Sok más esetben, például a csupasz ADSL-ek kapcsán a Nemzeti Hírközlési 

Hatósággal dolgoztunk. 

Munkánkban természetesen a nemzetközi együttmőködés is meghatározó, errıl 

késıbb fogok szólni. 

Versenykultúra 

A legjobb állami beavatkozás persze, ha nincs állami beavatkozás. Nem azért, mert 

minden köztisztviselıt elbocsátottak, hanem mert a megfelelıen kialakított 

szabályozási keretek között a gazdasági szereplık tisztességesen teszik a dolgukat, 

és nincs szükség a GVH vagy más hatóság szankciójára. Itt még nem tartunk, de jó 

irányban haladunk.  

A legfontosabb számunkra, hogy a versenytörvény betartására kötelezett cégek 

tisztában legyenek törvényi kötelezettségeikkel, és felismerjék, nem éri meg 

versenyjogot sérteni. Komoly elırelépést értünk el a tudatosság javításában.  

Egy 2007-es közvélemény kutatás 21  szerint lényegében minden vállalati vezetı 

hallott a GVH-ról, sıt százból 92 vállalati vezetı a versenytörvényrıl is (2004-ben ez 

86 volt). Ennél azonban jóval nagyobb a javulás az ismeretek mélységében.  

                                                      

21  A hivatkozott kutatásokat a TÁRKI Zrt. végezte, 300 fıs mintán. Számos a versenykultúra 
állapotával kapcsolatos közvéleménykutatás részletes eredménye elérhetı a http://versenykultura.hu 
oldalon, a Versenykultúra felmérés menüben. 
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2007-ben a vállalatvezetık 81%-a tudta, hogy a versenytársaknak tilos egymással 

megállapodni a piac felosztásáról – 2004-ben még csak 61% volt ezzel tisztában. A 

GVH magas bírságai, széles publicitást nyert döntései, kezdeményezései szerepet 

játszottak a figyelem és vele a tudatosság javulásában: 2007-ben a vállalati vezetık 

83%-a tudta, hogy a versenytörvény megszegıi pénzbírsággal sújthatók, míg 2004-

ben még csak 56%.  

A jó reputáció megtartásának kihívása 

A versenyhivatal javuló ismertsége egyre nagyobb munkateherrel jár. Az 

ügyfélszolgálatunkat megkeresık száma több, mint duplájára nıtt négy év alatt , az 

általunk elbírált panaszok és bejelentések száma is két és félszeresére nıtt az elmúlt 

négy esztendıben. Nem panaszkodom emiatt, örülök, hogy többen fordulnak 

hozzánk. De a munkatársaim számára mindez jóval nagyobb terhelést jelent, a 

létszámunk lényegében változatlan, 125 körüli.  

7. táblázat A GVH ügyfélszolgálatára érkezett megkeresések száma, illetve a GVH-
ba érkezett panaszok és bejelentések száma 

Év Ügyfélszolgálati megkeresés (db) Bejelentés és panasz (db) 

2004 1635 847 

2005 2276 1046 

2006 2308 1102 

2007 3290 1480 

2008 4298 1994 

2009* 3950 1233 

* Nov 24-ig     

 

A kihívásokkal részben jogszabály változtatások segítségével küzdöttünk meg.  A 

bejelentés formailag kötötté tételével, a továbbfolytatásra nem érdemes, például 

sikerrel nem kecsegtetı ügyek határozat helyett végzéssel való lezárásának lehetıvé 

tételével. De persze a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében 

is tettünk komoly lépéseket, például a fúziós küszöbszám 50 százalékos 

megemelésével.  

Hasonlóan fontosak voltak a belsı átalakítások, melyek során két nagy ágazati irodát 

hoztunk létre, a kartellek feltárását illetve a fogyasztóvédelmi tevékenységet pedig 
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leválasztottuk és ezzel kellı hangsúlyt fektetünk rájuk, csakúgy mint a 

versenykultúrára is, a Versenykultúra Központ 2005-ös életre hívásával.  

Egyúttal lépéseket tettünk a hivatal hatékonyságának felmérésére és az ott 

összegyőjtött ismeretek alapján folyamatban van a különbözı belsı rendszerek 

reformja is.  

Számos további változtatást foganatosítottunk munkánk javítására. A GVH 

versenykultúra fejlesztı erıfeszítéseinek koordinálására 2005-ben létrehoztuk a 

Versenykultúra Központot 22 , amelynek pályázataival, kiadványaival így például a 

Versenytükörrel, az MNB-vel és a PSZÁF-fal közösen kiadott Pénziránytővel, a VKK 

által kiadott könyvekkel, így Massimo Motta Versenypolitikájával vagy Lewis „A 

termelékenység erejével” talán már találkoztak.  

Esetleg olyanok is vannak a hallgatóság soraiban, akik augusztusban betértek a 

Sziget fesztiválon a Versenysziget sátorba.  

Emellett fontosnak tartjuk, hogy jogszerően járjunk el. Ennek elımozdítására hoztuk 

létre 2005 júliusában a Jogi Irodát, illetve a bíróságok elıtti hatékonyabb fellépés 

érdekében tavaly megalapítottuk a Bírósági Képviseleti Irodát.  

Jellemzıen sikerül is jogszerő döntéseket hoznunk. A versenyfelügyeleti eljárásban, 

nem fúziós ügyekben hozott döntéseinknek körülbelül 40%-át támadják meg 

bíróságon és a felülvizsgálatra kért döntések 10-15%-át, vagyis az összes nem 

fúziós döntés 4-6%-át változtatja meg jogerısen a bíróság.  

Igyekszünk a jogszabályi kereteket, a vizsgálati és elemzési módszereinket is a 

legjobb nemzetközi gyakorlatokhoz igazítani. Ennek jegyében került sor például a 

versenyhatás (SIEC vagy más néven SLC)23 teszt bevezetésére a fúziókontrollban, 

ezért rögzítettük az engedékenységi kérelmet kérı cégek hatékonyabb védelmét a 

versenytörvényben, ezért fejlesztjük kartell felderítési módszereinket.  

Folyamatosan törekszünk a jobb közgazdasági elemzésre is, hogy döntéseink, 

javaslataink a lehetı leginkább szolgálják a versenyt, a fogyasztókat, a jólétet.  

A GVH nemcsak Magyarországon, de az egész közép-kelet-európai régióban 

szeretné emelni a versenypolitika színvonalát és ezzel a versenyt, a fogyasztói 

                                                      

22 A Versenykultúra Központ honlapja: http://versenykultura.hu 
23 Significant impediment to efficient competition illetve Substantial lessening of competition 



 16

jólétet. Ez közös érdekünk. Ennek érdekében hoztuk létre 2005-ben a párizsi OECD-

vel közösen az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központot, 

ami az OECD és a GVH szakmai hátterére építve, oktatási és szakmai programokat, 

évente hat-hét tréninget szervez. Tavaly például 34 ország 201 versenyhivatalnoka, 

bírája, szektorális szabályozója vett részt, és vitte tovább a tudást Európa különbözı 

szegleteibe, Svédországtól Albániáig és Spanyolországtól Azerbejdzsánig. Úgy 

érezzük, a GVH által az elmúlt 19 évben szerzett tapasztalatot érdemes továbbadni – 

így technikai segítségnyújtási programok keretében is segítettük az ukrán, a ciprusi 

versenyhatóságokat.  

A tapasztalatcsere, a párbeszéd elımozdítására szervezünk évente általában egy 

nemzetközi konferenciát, és ezért is vesszük komolyan az ECN keretében szervezett 

egyeztetéseket, információkéréseket, és élünk is ezek lehetıségével. 

Próbálunk tanulni a jó példákból és ennek jegyében alakítottuk át engedékenységi 

politikánkat az Európai Versenyhálózat, az ECN engedékenységi modellje alapján. 

Az ECN nem csupán egy jól mőködı ügyallokációs együttmőködés, ami az EU 

versenyhatóságai között elosztja a tagállamok közötti kereskedelmet érintı ügyeket. 

Persze ez is egy fontos feladata, mint ahogyan az ezekhez a konkrét ügyekhez 

kapcsolódó vizsgálati cselekmények koordinációja, az egységes jogértelmezés 

biztosítása is. De ezeknél több: az együttmőködés valódi fóruma, ahol a 

versenyhatóságok konkrét piacismeretek megosztásával és módszereik 

ismertetésével segítik egymást, ágazati és más munkacsoportok segítségével is.  

Tavaly megszerveztük Budapestre a versennyel foglalkozó közgazdászok 

szervezetének éves találkozóját.  

Gazdasági verseny és válság 

Egy ilyen rendezvényen megkerülhetetlen, hogy néhány szóval a gazdasági 

világválság és a verseny, a versenypolitika kapcsolatát is érintsem. Ez annál is 

fontosabb, mert a válság hatására sokak bizalma megingott a piacokban. Egyesek 

odáig mennek, hogy a problémák kiváltó okaként a túlzott versenyt tüntetik fel. A 

piacok nem megfelelı mőködéséhez azonban nem a verseny, hanem a megfelelı 

szabályozás hiánya vezetett.  

Ha a bankokra vonatkozó prudenciális szabályok túl megengedıek, akkor azok 

szigorítása, nem pedig a piacralépés nehezítése, vagy az árverseny korlátozása a 
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megoldás. Ha egyes importélelmiszerek minısége rossz, akkor az 

élelmiszerbiztonságot kell megfelelıen ellenırizni import és hazai termékek esetén 

egyaránt.  

Fontosnak tartom tehát a gazdaságpolitikával, a szabályozással kapcsolatos 

tanulságokat, különösen a pénzügyi szektort illetıen. 

Meggyızıdésem, hogy a verseny, a versenypolitika nem a probléma része, hanem a 

megoldásé. Ezt nem csak én állítom, hanem más a témával foglalkozó szakemberek 

is.  

A Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) 24  készített egy anyagot a témáról, amit a 

versenyhivatal Versenykultúra Központja magyarul is megjelentetett. Egy kis kék 

füzetrıl van szó, melybıl e konferencia minden résztvevıje kapott, és amelyet 

ajánlok figyelmükbe.25  

Ebbıl kiderül, hogy a versenyzı, dinamikus piacok mőködésének eredményeképp 

szerte a világon nıtt a termelékenység és a gazdasági jólét és hogy gyakorlati 

tapasztalatok is alátámasztják, hogy a verseny jótékony hatást gyakorol a piacokra, 

valamint, hogy az érdemi verseny és versenypolitika segítheti a gazdaság magára 

találását.  

A közgazdászok lényegében egyetértenek abban, hogy a versenypolitikának komoly 

szerepe van a termelékenység javításában. Ezzel szemben a versenypolitikát a 

korábbi gazdasági válságok idején lazító kormányzati intézkedések gazdaságilag 

károsak voltak, mert megakadályozták a gazdaság önkorrekciós mechanizmusainak 

mőködését. 

Felelısek vagyunk közös jövınkért 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  

Talán úgy érzik, fárasztó volt végighallgatni, milyen sok minden is történt a GVH-val 

az elmúlt öt évben. Mindezt megvalósítani sem volt egyszerő.  

De a versenypolitika számomra, a GVH számára szolgálat. A magyar és európai 

fogyasztók, a magyar és európai gazdaság érdekében végzett munka, ahol a GVH 
                                                      

24 International Competition Network 
25 Az anyag remélhetıleg a közeljövıben elérhetı lesz a GVH honlapján is, http://www.gvh.hu 
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mőködésének valamennyi érintettje, valamennyi stakeholder számára a minimumra 

szeretnénk csökkenteni a költségeket és a lehetı legnagyobbra növelni a hasznokat.  

A jelentıs bírságok célja nem az államkassza réseinek betömése, hanem a 

vállalatok megtanítása arra, hogy nem érdemes törvényt sérteni. Tanulópénz. Amit 

ráadásul nem is kell kifizetnie annak, aki ért a szóból – nem sért törvényt vagy 

engedékenységet kér múltbeli kartell részvétele kapcsán.  

Meg kell tanítanunk a fogyasztókat arra, hogy érdemes átnézni a piacot jobb 

ajánlatokért, és érdemes lehet váltani a szolgáltatók, például a bankok között.  

Rajtunk múlik, hogy milyen európai közösséget és normákat alkotunk, és 

meggyızıdésem, hogy a vállalkozókészség, a kreativitás növelése és a verseny 

erısítése nemcsak a javunkra szolgál, de ezek nélkül nem lehet sikeres sem 

Magyarország, sem az Európai Unió.  

A Gazdasági Versenyhivatal a maga módján mindent megtesz azért, hogy a piacok 

jobban, vagyis – ahol lehet – versenyzı módon, a fogyasztók hasznára mőködjenek. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom elıadásomat befejezni és egyben megköszönöm 

figyelmüket. Nagyon köszönöm a meghívott elıadóknak, hogy eljöttek, megosztották 

velünk tapasztalataikat, dilemmáikat, összegezték azt, hogy az elmúlt öt évben mik 

voltak a sorsfordító események intézményeik életében és milyen megfontolások 

alapján döntöttek ezekben a helyzetekben.  

Köszönöm Önöknek, a hallgatóságnak, hogy csatlakoztak ma hozzánk.  

Most arra bíztatom Önöket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el megjegyzéseiket, 

hogy jobban megismerjük egymás véleményét, hogy közös megoldásokat találjunk.    


