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VÁLSÁGBAN A FOGYASZTÓK ÉS
A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK VÉDELME AZ ELSŐ

I.

DURING A CRISIS, THE PROTECTION OF CONSUMERS
AND DOMESTIC UNDERTAKINGS COMES FIRST

1.

A GVH eszközei a fogyasztók védelme érdekében

1.

The tools available to the GVH for protecting consumers

Több mint egy éve élünk együtt a járvánnyal, amely életünk minden szegletét érinti. A Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) számára ugyanakkor többféle eszköz is rendelkezésre áll, hogy gazdasági válságok idején is védelmezze a fogyasztókat, illetve támogassa, elősegítse a gazdaság kilábalását,
a termelékenység növekedését. A Gyorsjelentésben röviden bemutatjuk, hogy a GVH hogyan alkalmazta ezen eszközöket a magyar fogyasztók védelme és a hazai gazdaság fejlődése érdekében a
COVID-19 járvány idején.

versenyfelügyeleti
bírság

kötelezés,
kötelezettségvállalás

piacelemzés,
ágazati
vizsgálat

fúziók
engedélyezése

megelőzés:
sweep,
ideiglenes
intézkedés

Hogyan járul hozzá a GVH piacelemzése a fogyasztók védelméhez?
A COVID-19 járvány okozta lezárások és társadalmi távolságtartás soha nem látott lendületet adott
az online kereskedelemnek. A fogyasztók vásárlási szokásainak átalakulására a kiskereskedők is
gyorsan reagáltak, rengeteg új webáruház indult el 2020 folyamán.

Digitális adatvagyonnal kapcsolatos piacelemzés

megközelítéssel vizsgáljuk, hogy milyen adatokat gyűjtenek az online kereskedők a fogyasz• Többféle
tókról és ezeket hogyan használják fel.
a jellemző fogyasztói viselkedési mintázatokat és ezeket figyelembe véve igyekszünk nö• Feltérképezzük
velni a fogyasztók tudatosságát releváns javaslatokkal, gyakorlatokkal és intézkedésekkel.
hogy az újonnan induló webáruházak számára jelenthet-e belépési korlátot az adat• Megvizsgáljuk,
vagyon hiánya.

2
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We have been living with the pandemic for more than a year, and it has had an effect on every aspect
of our lives. However, there are a variety of tools available to the Hungarian Competition Authority
(GVH) in order to protect consumers and support the recovery of the economy, as well as to promote
profitability even during times of economic recession. In this Flash Report, we are going to briefly
demonstrate how the GVH uses these tools to protect Hungarian consumers and promote the
domestic economy during the COVID-19 pandemic.

competition
supervision fine

obligations,
commitments

market analysis,
sector inquiries

authorisation
of mergers

prevention:
sweeps,
interim
measures

How do the market analyses of the GVH contribute to the
protection of consumers?
The lockdowns and social distancing measures implemented due to the COVID-19 pandemic
resulted in an unprecedented increase in online commerce. Retailers were quick to react to the
transformation of consumer shopping habits; a huge amount of new webshops were launched
during 2020.

Market analysis related to digital data assets

used a variety of approaches to examine what data are being collected by online retailers on
• We
consumers and the way these data are being used.
map out typical consumer behaviour patterns and take these into account when attempting to raise
• We
awareness among consumers with relevant advice, practices and measures.
examine whether the lack of data assets may represent a barrier to entry for newly-launched
• We
webshops.

FLASH REPORT | 2021/1
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VÁLSÁGBAN A FOGYASZTÓK ÉS
A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK VÉDELME AZ ELSŐ

Egy kiskereskedelmi házhozszállítási rendszer kiterjesztése
az egész országra – Tesco-Global Áruházak Zrt.

Extension of the home delivery system to the entire country –
Tesco-Global Áruházak Zrt.

407 millió Ft
kötelezettségvállalás

A commitment worth
HUF 407 million

30-35 új munkahely

30-35 new jobs

3000 tartós termék

3000 long-life products

Járványhelyzet alatt is,
kistelepüléseken is

Even during the pandemic and
in small towns too

Webáruház
országos kiszállítással

Webshop with nationwide
delivery

A Tesco nem tette egyértelművé, hogy honlapja nem webáruház, hanem online bevásárlás szolgáltatást nyújt és elmulasztotta megfelelően felhívni a figyelmet, hogy a kettő között lényeges a különbség, valamint nem vállalt garanciát az általa kínált termékek kiszállítására.
A GVH 2020-ban hozott döntésében kötelezte a Tescot önkéntes, 407 millió forint (1,2 millió euro)
értékű vállalásai végrehajtására a versenyprobléma feloldására. A Magyarországon egyedi szolgáltatásbővülést jelentő vállalások különösen hasznosak voltak a járványügyi helyzetben, elsősorban a
vidéken élő fogyasztók számára. A boltlánc – 3000 tartós terméket tartalmazó kínálattal – a jövőben
valódi (futárszolgálatos) webáruházat fog üzemeltetni fokozatosan a teljes országra kiterjedően és a
fogyasztók felé irányuló kommunikációját is egyértelműsíti.
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Tesco failed to clarify that its website is not a webshop, but provides an online grocery shopping
service instead, and it also neglected to point out the significant differences between the two.
Furthermore, it did not provide a guarantee for the delivery of the products it was offering.
In its decision adopted in 2020, the GVH obliged Tesco to implement its voluntary commitments worth
HUF 407 million (EUR 1.2 million) in order to resolve the competition concern. These commitments
resulted in a unique expansion of the service across Hungary, which was especially useful in the
pandemic situation and particularly for consumers living in the countryside. The supermarket
chain will begin operating a true webshop (with a courier service) offering 3000 long-life products,
gradually expanded to cover the entire country, and it will also clarify its communication towards
consumers.

FLASH REPORT | 2021/1
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2.

A hazai kis- és középvállalkozások
fejlődésének támogatása

2.

Promoting the development of domestic
small and medium sized enterprises

A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárásokban a bírság mértékének meghatározása vagy más
fizetési kedvezmény engedélyezése körében is figyelembe vette az eljárás alá vont vállalkozások
gazdasági helyzetét, és a COVID-19 járvány okozta gazdasági nehézségeket.

284
millió Ft

620
millió Ft

bírságcsökkentés

részletfizetés

300
millió Ft

bírságrészlet
átütemezése

Konzervipari fúziók gyors engedélyezése –
kulcs a foglalkoztatás fenntartásához és bővítéséhez

EKO
Konzervipari
Kft.

Alkalmazottak száma:
összesen:
500 fő
mezőgazdasági
idényben:
1000 fő

Szatmári
Konzervgyár
Kft.

HIVENTURES ZRT. TŐKEALAPOK
ÉS A PETER GOLDBERT
VAGYONKEZELŐ KFT.

Jelentős mértékben hozzájárul a vidék munkaerőmegtartó képességének növeléséhez a magyarországi konzervgyártás területét érintő két 2021. évi összefonódás.
A fúziók GVH általi engedélyezésének hozadéka volt a konzerviparban foglalkoztatottak létszámának (több száz fő) megtartása, továbbá a fejlesztések révén e létszám növelése.

6
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While determining the amount of fines to be imposed as part of competition supervision proceedings
or during the application of payment facilities, the competition council took into account the
financial situation of the undertakings subject to the proceedings and the economic difficulties
caused by the COVID-19 pandemic.

HUF 620
million

of fines paid
in instalments

HUF 284
million

HUF 300
million

in fine
reductions

fine instalments
rescheduled

Accelerated authorisation of mergers in the canning industry –
a key to maintaining and increasing employment rates

Number of employees:
total:
500
in the agricultural
season:		
1000

EKO
Konzervipari
Kft.

Szatmári
Konzervgyár
Kft.

HIVENTURES ZRT. TŐKEALAPOK
ÉS A PETER GOLDBERT
VAGYONKEZELŐ KFT.
The two mergers that were authorised in 2021 significantly contributed to increasing the employee
retention capacity of the Hungarian canning industry in the countryside.
One of the benefits of the GVH giving its authorisation to the mergers was the retention of (several
hundred) employees already working in the canning industry and the further increase of this figure
through development projects.

FLASH REPORT | 2021/1
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I.

A kistermelők piacra jutásának megkönnyítése –
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

1,7 milliárd Ft értékű fejlesztés
90%-ban helyi kistermelő
beszállítók (KKV-k)
23 új
munkahely
6 új
regionális
központ

NYÍREGYHÁZA
GYŐR

SZÉKESFEHÉRVÁR
ZALAEGERSZEG

SZEGED
PÉCS

A SPAR visszaélt jelentős piaci erejével,
amikor beszállítóitól jogsértően követelte meg ún. progresszív bónusz befizetését. Ez a beszállítók 80 százalékának jelentett indokolatlan és egyoldalú
terhet. (A GVH 8 évvel ezelőtt is elmarasztalta hasonló magatartás miatt a
SPAR-t.)
A GVH megállapította a jogsértés elkövetését, viszont bírság kiszabása helyett kötelezettségeket írt elő a SPAR
számára a beszállítói károsultak érdekeit is figyelembe véve, ami – a válság
idején nehezebb helyzetbe jutó – helyi
kistermelők értékesítési lehetőségeinek növelését célozta.
A döntés segítette a helyi gazdaság
fejlődését és a helyi termékek iránti
kereslet élénkítését és iránymutatásul
szolgálhat a többi multinacionális kiskereskedelmi üzletlánc számára is.

A kisvállalkozások exportlehetőségeinek bővítése –
Extreme Digital - eMAG Kft.

1,08 milliárd Ft értékű kupon a felhasználóknak

Árazási, árfeltüntetési politika megváltoztatása
50 új munkahely
220 munkahely a partnereknél
2,88 milliárd Ft értékű támogatás
a magyar KKV-k bolgár és román
platformon történő terjeszkedéséhez
105 millió Euro export árbevétel várható
a hazai kis- és középvállalkozásoknak

8
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Az eMAG 2014 júliusától nem a szakmai
gondosság követelményének megfelelően alakította ki és ellenőrizte reklámkampányait. Nem volt biztosítva, hogy
az eMAG kampányokban feltüntetett
árak és kedvezmények korábban valóban alkalmazott árakon alapuljanak, illetve összhangban legyenek a fogyasztók felé kommunikált üzenetekkel.
A jogsértésért a Versenytanács
200 millió Ft bírságot szabott ki, és a
vállalkozásokat kötelezte az általuk vállalt komplex – a fogyasztók kompenzációját és a hazai KKV-k exportlehetőségeinek javítását egyszerre célzó – közel
4 milliárd Ft értékű intézkedések megvalósítására.

DURING A CRISIS, THE PROTECTION OF CONSUMERS
AND DOMESTIC UNDERTAKINGS COMES FIRST

Facilitating the market entry of small producers –
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.

A commitment worth HUF 1.7 billion
90% of suppliers
are SMEs
23
new jobs
6 new
regional
centres

NYÍREGYHÁZA
GYŐR

SZÉKESFEHÉRVÁR
ZALAEGERSZEG

SZEGED
PÉCS

SPAR abused its dominant position
when demanding that its suppliers pay
so-called progressive bonuses, thus
infringing the law. This practice placed
an unjustified and unilateral burden on
80% of suppliers. (The GVH had already
condemned SPAR for similar practices
8 years ago.)
The GVH established the fact of the
infringement and instead of imposing a
fine, ordered SPAR to fulfil obligations
aimed at improving the situation of the
small producers who were in a difficult
situation due to the crisis.
The decision helped the growth of
the local economy and stimulated the
demand for local products; it can serve
as a guideline for other multinational
retail chains as well.

Expansion of export opportunities for small enterprises –
Extreme Digital - eMAG Kft.

Changes to the pricing and price indication policy
Vouchers with a total value
of HUF 1.08 billion to users

50 new eMAG jobs
220 jobs at partners
Support of 2,88 billion HUF
for the expansion of Hungarian SMEs
on Bulgarian and Romanian platforms
EUR 105 million in export revenue
for domestic SMEs

Ever since July 2014, eMAG had not
been developing and controlling its
advertising campaigns in line with
the requirements of professional due
diligence. It had not been ensured that
the prices and discounts indicated
in eMAG campaigns were based on
prices that had actually been applied
beforehand and that these were in line
with the messages communicated to
consumers.
The competition council imposed a fine
of HUF 200 million for the infringement
and required the undertakings to
implement a complex system of
measures aimed at simultaneously
compensating consumers and improving
the opportunities of domestic SMEs with
a total value of HUF 4 billion, which they
agreed to.

FLASH REPORT | 2021/1
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A válságból való kilábalás egyik kulcsa a verseny erősítése és
a hatékony versenypolitikai beavatkozások – a GVH ágazati vizsgálata

Különböző iparágak különféleképpen élték meg a COVID-19 járvány időszakát. A GVH egy olyan ágazatban indított
ágazati vizsgálatot 2020-ban, amelyet jelentősen érintett a válság.

Vendéglátóipari szektor italbeszerzései

járvány következtében hozott védelmi intézkedések talán legsúlyosabban a hazai vendéglátóipari
• Aszektort
érintették. Az intézkedések feloldásával elemi fontosságúvá vált, hogy az újrainduló vendég-

látóipari egységek minél kedvezőbb feltételek mentén tudják beszerezni italtermékeiket, ezzel is megkönnyítve számukra az újrakezdést.

One of the keys to leaving behind the crisis is the combination of
promoting competition and introducing effective competition policy
measures – the sector inquiry of the GVH
The COVID-19 pandemic affected sectors differently. In 2020, the GVH initiated a sector inquiry into one industry
that was affected by the crisis in a unique manner.

Beverage procurement in the HoReCa sector

protective measures implemented due to the pandemic perhaps affected the domestic
• The
HoReCa sector the most severely. Upon the lifting of these measures, it has become essential that

the reopening catering units can procure beverage products under the most favourable terms possible,
thus, making the recovery process easier.

GVH ágazati vizsgálata azt célozza, hogy milyen módon ösztönözhető a verseny a vendéglátóipari egy• Aségeket
italtermékekkel kiszolgáló vállalkozások között, kedvezőbb feltételeket eredményezve az új-

sector inquiry of the GVH aimed to uncover the way in which competition can be encouraged
• The
among undertakings supplying beverage products to catering units, thus, ensuring more favourable

szintén elemzi, hogy vannak-e olyan mesterséges belépési korlátok, amelyek megnehezítik
• AazGVH
új, jellemzően kisméretű italgyártók és -forgalmazók piacra lépését.

GVH also analyses whether there are artificial barriers to entry that make it more difficult for
• The
new, typically small beverage producers and distributors to enter the market.

rainduló vendéglátósok számára.

Aktív fellépés az építőipari problémák megoldása érdekében

A drasztikus építőipari áremelkedés egyre nagyobb nehézségeket okoz a nemzetgazdaságnak, a hazai fogyasztóknak és az építőipari vállalkozásoknak. A visegrádi országok között Magyarországon a legnagyobb a kitettség,
2020-ban 48% volt az építőipari alapanyagok között az import aránya.

A GVH intézkedései

átfogó versenyfelügyeleti eljárás indult a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjé• 2020:
vel szemben,
I. negyedév: előzetes vizsgálatok számos építőipari alapanyag (pl. tégla, tetőcserép, szigetelő- és
• 2021.
burkolóanyagok, nyílászárók) forgalmazásának piacán,
• 2021. május: piaci konzultáció az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével,
június: külön vizsgálói csoport létrehozása a drasztikus építőipari alapanyag áremelkedés oka• 2021.
inak feltárására, a 2021. II. félévi munka előkészítése, a GVH elnöke bekapcsolódik a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs munkájába.
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conditions for players in the HoReCa sector during the period of the reopening.

Active action to solve construction problems

The drastic rise in construction prices is causing increasing difficulties for the national economy, domestic
consumers and construction companies. Among the Visegrád countries, Hungary has the highest exposure –
in 2020 the share of imports of construction raw materials was 48%.

Measures adopted by the GVH

A comprehensive competition supervision procedure was launched against the three most
• 2020:
important players in the domestic cement market,
2021: Preliminary investigations were initiated on the market for the distribution of a number of
• Q1construction
raw materials (for e.g., bricks, roof tiles, insulation and cladding materials, doors and windows),
• May 2021: A market consultation was launched with the National Federation of Hungarian Building Contractors,
2021: The establishment of a special investigation team to explore the causes of the drastic
• June
increase in construction raw material prices, preparation of the work for the II. Semester of 2021,
and the participation of the President of the GVH in the work of the Operational Task Force for
Economic Recovery.

FLASH REPORT | 2021/1
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3.

Fókuszban az erőfölényes visszaélések felszámolása
az egészséges hazai piaci versenyért

3.

Focus on the elimination of abuses of dominant position for healthy
competition on the domestic market

A vállakozások
gazdasági erőfölény
gyanújával érintett
árbevétele

119

milliárd Ft

116

milliárd Ft

683

millió Ft

3

milliárd Ft

28

milliárd Ft

Revenues of
undertakings
subject to the
proceedings

•
•

az eljárás alá vontak egyes termékei jelentős piaci pozícióval rendelkeznek a HoReCa szektorban értékesített szénsavas üdítőitalok magyarországi piacán,

•
•

eljárás a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjével szemben közös erőfölénnyel
való visszaélés gyanúja miatt, miszerint

•
•

vizsgáljuk a védjegyeztetési gyakorlatát,

•
•

a Google dalszövegkártya szolgáltatása a vele szerződött szolgáltató dalszövegeit jeleníti
meg az organikus keresési találatok elé sorolva,

HUF

ezzel a Google az általános keresési szolgáltatások piacán fennálló erőfölényét a dalszöveg
közzétételi szolgáltatások piacára is átemelheti,

•
•

összetett kedvezményrendszer található a partnerekkel kötött szerződésekben, amelyek
alkalmasak lehetnek a versenytársak kiszorítására,

a három vállalkozás hallgatólagosan összehangolt, nagymértékben azonos piaci magatartás
tanúsít, ami a cementárakat befolyásolhatja,

a magatartással kiszoríthatja versenytársait a műköröm készítéshez használt alapanyagok
és eszközök magyarországi piacáról,

a VJ/15/2014. ügyben elfogadott kötelezettségvállalás alapján az Artisjus és más közös jogkezelők fogyasztói felmérések és közgazdasági elemzések elvégzésére voltak kötelesek az üres
hordozói díjakkal összefüggésben,
az utóvizsgálat azt ellenőrzi, hogy a közös jogkezelők eleget tettek-e a kötelezettségvállalásnak.

Magyarországon a legtöbb ágazatban versenyző piacok működnek, amelyeken erőfölénnyel való
visszaélés gyanúja nem merül fel. Ez egyrészt a GVH hatékony fúziókontrolljának is köszönhető,
melynek célja, hogy a verseny szerkezetét ne érintsék negatívan az összefonódások. Másrészt a hálózatos ágazatokban (pl. távközlés, energia), komoly ex ante jellegű szabályozás érvényesül, amit
erős hatáskörű ágazati hatóságok ellenőriznek.
A nemzeti Versenyhivatal ebben a piaci környezetben is éber, így az elmúlt évtized viszonylag kevés
erőfölényes ügye után jelenleg 5 eljárás van folyamatban, erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt.
Az eljárások jelenleg zajlanak, versenyhatósági döntés még nem született.
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•
•

certain products of the investigated undertakings hold significant market positions in the
Hungarian market of carbonated soft drinks sold in the HoReCa sector,

•
•

a proceeding initiated against the three most important players in the domestic cement
market due to an allegation of a joint abuse of dominant position,

•
•

we are investigating its trademark practices,

the lyrics card service of Google displays the lyrics provided by its service provider partner
above the organic search results,

billion

•
•

HUF

•

HUF

119
billion

HUF

116
billion

HUF

683
million

3

28

billion

•

the contracts concluded by partners include a complex system of discounts, which may be
suitable for excluding competitors,

the three undertakings demonstrated tacitly coordinated and highly similar market
behaviour, which may have influenced cement prices,

this behaviour can exclude competitors on the market of raw materials and tools used for
creating artificial nails,

by doing so, Google is able to expand its dominant position on the market of search engines
to the market of lyrics publication services as well,

based on the commitment accepted as part of case No. VJ/15/2014, Artisjus and other collecting
societies were obliged to conduct consumer surveys and economic analyses in connection with
empty carrier charges,
the follow-up investigation aims to verify whether the collecting societies have fulfilled their
commitments.

Most sectors of Hungary are characterised by competitive markets where the suspicion of
abuses of dominant position does not arise. This is in part thanks to the effective merger control
procedures of the GVH, the aim of which is to ensure that mergers do not negatively affect the
structure of competition. On the other hand, in network-based sectors (e.g., telecommunications,
energy), serious ex ante regulations are in place, which are overseen by sectoral authorities with
a wide range of powers.
The GVH is vigilant in this market environment as well; as a result, there are currently 5 proceedings
in progress due to the suspicion of abuse of dominant position after a decade of relatively few
such cases. These proceedings are of course still underway; the GVH has not adopted decisions
in these cases.
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II.

MINDEN FOGYASZTÓI ÉS PIACI JELZÉSRE ODAFIGYELÜNK

Panaszok és bejelentések számának alakulása
2019, 2020 és 2021 I. félévében

1.

pcs

800
58

700

800

48

48

600

500

500
67

400

300

67

300
412

695

734

Panaszok száma (db)

100

200

412

695

734

100
Bejelentések száma (db)

0
2019 I. félév

2020 I. félév

2021 I. félév

Mind a panaszok, mind a bejelentések a Versenyhatóság munkáját segítő fontos piaci jelzések:
A GVH hatáskörébe tartozó jogsértést bárki bejelenthet a GVH által közzétett formátumú űrlap megfelelő kitöltésével bejelentés formájában, vagy különösebb formai és tartalmi kötöttségek nélkül
panaszként.
2021 I. félévében is többen fordultak a Versenyhatósághoz, mint a járványt megelőző években.
734 panaszt és 48 bejelentést nyújtottak be állampolgárok és vállalkozások, ami 4%-kal haladta meg
a fogyasztói és piaci jelzések 2020-as rekord számát.
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1. Development of the number of formal and informal complaints
in the I. semester of 2019, 2020 and 2021

1.

db

400

II.

WE PAY ATTENTION TO ALL
CONSUMER AND MARKET SIGNALS
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0
I. semester
2019

I. semester
2020

I. semester
2021

Number of informal
complaints (pcs)
Number of formal
complaints (pcs)

Both formal and informal complaints are important market signals which help the work of the
Competition Authority: Anyone can easily report an infringement falling within the competence of
the GVH by correctly filling out the form published by the Authority as a formal complaint or even
without any format or content requirements as an informal complaint.
More consumers have turned to the GVH in the I. semester of 2021 than in the years before the
pandemic. Citizens and undertakings submitted 734 informal complaints and 48 formal complaints
in the I. semester of 2021, which shows a more than 4% increase compared to the record number of
consumer signals reached in 2020.
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MINDEN FOGYASZTÓI ÉS PIACI JELZÉSRE ODAFIGYELÜNK

47 db

Panasszal kapcsolatos
lezárt eljárások
számszerű eredménye
2021 I. félévében

2021 I. félév

5 db
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Versenyfelügyeleti eljárás indult
Áttétel a hatáskörrel rendelkező hatósághoz
Ügyindítás feltételei nem álltak fenn

Competition supervision proceeding initiated
Assistance in forwarding the complaint to the competent body
Legal information for the complainant
The conditions for the opening of a competition
supervision proceeding are not fulﬁlled

Results of closed proceedings
related to formal complaints
in the I. semester of 2021
In the I. semester of 2021, 4 competition supervision
proceedings were initiated on the basis of formal
complaints received by the GVH, which also means
that from all competition supervision proceedings
(20) initiated in the first semester of 2021, not
counting the mergers of undertakings, every
fifth signal by a citizen resulted in a competition
supervision proceeding being launched. We
managed to direct 45% of the complainants (23) to
the public administrative body which is competent
to investigate the alleged infringing practice
indicated in the formal complaint.

pcs
23

In the I. semester of 2021,
5 informal complaints resulted
in a competition supervision
proceeding being initiated.
We were able to assist more
than every third complainants
(240 informal complaints) in
getting their case before the
administrative body able to
resolve their complaint in a
meaningful manner and the
proportion of complaints in
which we were able to provide
general legal information
increased significantly and
accounted for almost half
of the complaints handled
(341 complaints).
5 pc
s

2

cs
3p

A 2021 I. félévében lezárt bejelentések
alapján 4 versenyfelügyeleti eljárás indult,
ez egyben azt is jelenti, hogy – a vállalkozások összefonódásait nem számítva – a 2021
I. félévében megindított versenyfelügyeleti eljárások (20) közül minden ötödik bejelentés alapján indult meg. A bejelentések
45%-ában (23) pedig át tudtuk irányítani a
bejelentőt ahhoz a közigazgatási szervhez,
amelyik eljárást tud folytatni a bejelentésben megjelölt jogsértés tárgyában.

5 db

db
23

Bejelentéssel kapcsolatos
elintézett eljárások eredménye
2021 I. félévében

db
23

5 pcs

s

Ügyindítás feltételei nem álltak fenn

cs
5p
0
1

35
4p

pc

Jogi tájékoztatás a panaszosnak

Quantified result
of the proceedings
closed with respect to
the complaints
in the I. semester of
2020 and 2021

I. semester 2021

341

Segítség a panasz célbajuttatásában

s

pc

db

d
Versenyfelügyeleti eljárás indult

47 pcs

122

341

122

b

I. semester 2020

240 pcs

240 db

2021 I. félévében 5 panasz
kapcsán versenyfelügyeleti eljárást indított a Hivatal,
több mint minden harmadik
panaszosnak (240 panasz)
segítettünk, hogy eljusson
ügyével ahhoz a szervhez,
amely érdemben tud segíteni panasza orvoslásában,
illetve jelentősen megnőtt és
a kezelt panaszok közel felét
tette ki azon panaszok aránya (341 panasz), melyekben
általános jogi tájékoztatás
nyújtásával tudtunk segítséget nyújtani.

The GVH pays attention to citizen complaints

cs

b
5d
10

35
4

db

99
db

2.

A GVH figyel az állampolgárok panaszaira

2020 I. félév

II.

99
pc
s

II.

WE PAY ATTENTION TO ALL
CONSUMER AND MARKET SIGNALS

Competition supervision proceeding initiated
Referral to the competent authority
The conditions for the opening
of a competition supervision proceeding
are not fulﬁlled
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III.

III.

FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK –
ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉSEK A GVH-NÁL

A GVH-hoz beérkezett összefonódás bejelentések (ÖB-k) számának (db)
és az tranzakcióval érintett céltársaságok árbevételének (Mrd Ft)
alakulása 2019, 2020 és 2021 I. félévében
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22

26

2019 I. félév

2020 I. félév

20

122,2

105,6

80

0

22

37

26

0

Beérkezett ÖB-k száma (db)

2021 I. félév

Céltársaságok árbevétele (mrd Ft)

Működik a gazdaság! A COVID-19 hatásának nem igazán volt nyoma a vállalkozások felvásárlásait,
összefonódásait tekintve 2021-ben sem. 2021 I. félévében 40%-kal több fúziós bejelentés érkezett
a GVH-hoz (37 db), mint 2020 I. félévében (26). Az összefonódásokban érintett céltársaságok árbevétele pedig csaknem negyedével emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
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Development of the number or merger notifications received
by the GVH (pcs) and the revenue of the target undertakings affected
by the transaction (HUF billion) in the I. semester of 2019, 2020 and 2021
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140
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DEVELOPING UNDERTAKINGS –
MERGER NOTIFICATIONS SUBMITTED TO THE GVH
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I. semester 2019
umber of merger notifications (pcs)

I. semester 2020

I. semester 2021

Revenue of the target undertakings (HUF billion)

The economy is working. The effect of COVID-19 on the acquisitions and mergers of undertakings
was negligible in 2021 as well. In the I. semester of 2021, 40% more merger notifications were
received by the GVH (37) than in the I. semester of 2020 (26). The revenue of the target undertakings
affected by the transactions increased by almost a quarter compared to the same period of the
previous year.
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1.

FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK –
ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉSEK A GVH-NÁL

Hatékony és gyors ügyintézés a fúziós eljárásokban

Efficient and fast administration in merger proceedings

Number of mergers approved:34
no competition concerns identified

30 hatósági bizonyítvány
4 napos ügyintézési határidővel

Official certificate issued: 30
Time limit
for the administration 4 days

2021. I. félévében a GVH összesen 34 összefonódást hagyott jóvá. Mivel az összefonódások egyikében sem azonosított a GVH versenyaggályt, így feltétel vagy kötelezés előírására egyik tranzakció
esetben sem volt szükség. A növekvő ügyszám mellett a döntések 88%-ában igen rövid idő alatt
(átlagos ügyintézési idő 4 nap) hatósági bizonyítvány kiadásával került erre sor, a GVH tartotta az
eljárási határidőket.
A hatékony előkészítő munka jutalma gyorsabb eljárásokat eredményezett. A hatósági bizonyítván�nyal zárt ügyek több, mint 96%-ában éltek a vállalkozások azzal a lehetőséggel, hogy tervezett tranzakcióikról a bejelentést megelőzően előzetesen egyeztessenek a Hivatal munkatársaival.
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1.

34 jóváhagyott összefonódás
versenyaggály nem merült fel

29 ügyben
előzetes
egyeztetéssel
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III.

DEVELOPING UNDERTAKINGS –
MERGER NOTIFICATIONS SUBMITTED TO THE GVH

Pre-notification
in 29 cases

In the I. semester of 2021, the GVH approved 34 mergers. Since the GVH did not identify any
competition concerns in any of the mergers, it was not necessary to impose a condition or obligation
in any of the transactions. In addition to the growing number of cases, 88% of the decisions were
adopted within an exceptionally short period of time (average duration of the administrative
proceedings: 4 days) by the issuance of an official certificate, and the GVH complied with the
procedural time limits.
The effective preparatory work resulted in faster proceedings. In 96% of the cases where an official
certificate was issued, the undertakings took advantage of the option to consult with the employees
of the GVH in advance about their planned transactions.

FLASH REPORT | 2021/1

21

IV.

AKTÍV HATÓSÁGI FELLÉPÉS A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

IV.

1.

Megindított versenyfelügyeleti eljárások száma ügytípusonként,
2019, 2020 és 2021 I. félévében

1.

2019 I. félév

16
14
12

2020 I. félév

I. semester 2019

16
14

12

12

10

I. semester 2020

I. semester 2021

15
13

12

10

8
6

6
4

3

2

1

2

6

9

2

fogyasztóvédelmi
ügyek

erőfölényes ügyek

6

6
3

2

versenykorlátozó
megállapodások

1

2

összefonódások
ellenőrzése

6

9

3

2
0

0

2021-re hivatali céllá vált – a megnövekedett fogyasztói érdeklődésre tekintettel – a COVID-19
járvánnyal összefüggő jogsértő kereskedelmi gyakorlatok, vertikális megállapodások és gazdasági
erőfölénnyel való visszaélések hatékony feltárása. A GVH 4 eljárást indított e körben.
A versenyhatóság emellett továbbra is különös figyelmet fordít a nagy technológiai vállalkozások
magatartásainak vizsgálatára, az építőipari ágazatot érintő esetleges versenyproblémák kezelésére, illetve a gyerekeknek szóló reklámok ellenőrzésére. A sérülékeny, speciális igényű, kiszolgáltatott fogyasztói csoportok (idős emberek, gyerekek, betegek) ellen irányuló jogsértések folyamatosan az ügyindítások fókuszában állnak.
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Number of competition supervision proceedings initiated
between the I. semester of 2019, 2020 and 2021

2021 I. félév

15
13

ACTIVE ADMINISTRATIVE ACTION FOR FAIR
COMPETITION FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

consumer
protection

abuse of
dominance

restrictive
agreements

merger
control

By 2021 – given the increased consumer interest – it has become an objective of the GVH to
effectively detect infringing behaviours associated with COVID 19 including commercial practices,
vertical agreements and abuses of dominant market position. The GVH initiated 4 proceedings in
this regard.
In addition, the competition authority will continue to pay particular attention to investigating
the behaviour of large technology companies, addressing possible competition concerns in the
construction sector, and overseeing advertisements targeting at children. Infringements against
vulnerable consumer groups or consumers with special needs (the elderly, children, sick) are a
constant focus of case initiation.
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IV.

IV.

AKTÍV HATÓSÁGI FELLÉPÉS A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

Lezárt versenyfelügyeleti eljárások száma ügytípusonként,
2019, 2020 és 2021 I. félévében

2.

2019 I. félév

2020 I. félév

2021 I. félév

I. semester 2019

16
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1

4

2
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fogyasztóvédelmi
ügyek

erőfölényes ügyek

versenykorlátozó
megállapodások

összefonódások
ellenőrzése

Az idei évben meghatározók a kartell ügyek, a kiszabott bírságok kétharmada e körben született.
A nagyobb és komplexebb kartell ügyekben a döntéshozatal időigényesebb, mint a fogyasztóvédelmi ügyekben, így a GVH munkáját ciklikusság jellemzi a fogyasztóvédelmi és a versenykorlátozó
megállapodásokban hozott döntések arányát tekintve.
A versenyfelügyeleti eljárások terén továbbra is kiemelt figyelmet fordít a GVH a közbeszerzési kartellek felszámolására. Ennek érdekében a GVH közvetlen partneri kapcsolatot alakított ki számos
társhatósággal, szervezettel. A 2021. I. félévében feltárt versenykorlátozó megállapodások 60%-a
volt közbeszerzési kartell. Az ezen ügyekben kiszabott több, mint 1,1 milliárd Ft bírság pedig a teljes
2021 I. féléves bírságösszeg közel 40%-a volt.
A GVH 2021-ben is fellépett a COVID-19 járvány kapcsán a fogyasztók védelme érdekében.
A járvánnyal összefüggésben megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytató vállalkozásoknak
közel 220 millió Ft bírságot kell fizetniük.

24

Number of competition supervision proceedings closed in
the I. semester of 2019, 2020 and 2021, broken down by case type

2.

16

12

ACTIVE ADMINISTRATIVE ACTION FOR FAIR
COMPETITION FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS
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consumer
protection

abuse of
dominance

restrictive
agreements

merger
control

In larger and more complex cartel cases, decision-making is more time-consuming than in
consumer protection cases, therefore the work of the GVH is characterized by cyclicality in terms of
the proportion of decisions made in consumer protection and anti-competitive agreements.
In the context of competition supervision proceedings, the GVH continues to pay special attention to
abolishing public procurement cartels. To this end, the GVH has established direct partnerships with
a number of partner authorities and organizations. In the I. semester of 2021, 60% of the restrictive
agreements uncovered were public procurement cartels. The fine of more than HUF 1.1 billion imposed
in these cases was almost 40% of the total amount of fines imposed in the I. semester of 2021.
In 2021, the GVH took action in connection with the COVID-19 pandemic to protect consumers.
Undertakings who have engaged in misleading commercial communications in connection with the
pandemic will have to pay a fine of nearly HUF 220 million.

FLASH REPORT | 2021/1

25

IV.

AKTÍV HATÓSÁGI FELLÉPÉS A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

A nemzeti Versenyhivatal ügyzáró döntései azok kimenetele szerint
az eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben 2021 I. félévében

Decisions of the Hungarian Competition Authority in the I. semester
2021, broken down by the outcome of the proceeding for the
undertakings subject thereto

22

22

75

Döntések száma

Vállalkozások száma

14

46

Jogsértés

75

Number of decisions Number of undertaking

14

46

Jogsértés

Of which
infringement

Of which
infringement

12

39

12

39

Bírság kiszabása

Bírság kiszabása

Of which
fine imposed

Of which
fine imposed

2 839
millió Ft

KISZABOTT BÍRSÁG

4 141
HUF

TEVŐLEGES JÓVÁTÉTELT,
FOGYASZTÓI KOMPENZÁCIÓT
SZOLGÁLÓ PROGRAMOK

GYORSJELENTÉS | 2021/1

4 141
HUF

millió Ft

A GVH 2021 I. félévében 22 ügyben, 75 vállalkozással szemben hozott döntést versenyfelügyeleti
eljárások keretei között, ezek több, mint felében, 14 ügyben, 46 vállalkozással szemben megállapította a jogsértés elkövetését és 12 döntésében, 39 vállalkozással szemben bírságot szabott ki
2 839 millió forint összegben.
Eljárásai során a GVH a fogyasztói jólétet növelő és a hazai gazdaságot erősítő vállalásokra ösztönzi
az eljárás alá vont vállalkozásokat. 2021. I. félévében a 4,1 milliárd forintot is meghaladta a tevőleges
jóvátételt, fogyasztói kompenzációt szolgáló programok értéke.
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ACTIVE ADMINISTRATIVE ACTION FOR FAIR
COMPETITION FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

2 839
million

FINES IMPOSED

million

VALUE OF
COMMITMENTS

In the I. semester of 2021, the GVH adopted decisions against 75 undertakings within the framework
of 22 competition supervision proceedings, of which half (14 cases, 46 undertakings) resulted in the
GVH establishing that an infringement was committed, while in the case of 12 decisions, fines worth
HUF 2,839 million were imposed on 39 undertakings.
In the course of its proceedings, the GVH encourages the undertakings subject to the proceedings
to undertake commitments, which increase consumer welfare and strengthen the economy of
Hungary. In the I. semester of 2021, the value of proactive reparation and consumer compensation
programmes also exceeded HUF 4.1 billion.
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IV.

A 10 legnagyobb összegű kiszabott bírság
2021 I. felévében (millió Ft)

10 highest fines imposed in the I. semester of 2021 (HUF million)
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1 -

1 -

1 -

2-

1 -

In the I. semester of 2021,
the GVH has conducted unannounced inspections
(’dawn raids’) at 23 market players, as part of which
it made copy of and processed in total 10 TB of data.
This amount of data is equivalent to approximately
1,000 movies,
700,000 photographs or
10 million plain text files.
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A Hivatal 2021. I félévében
23 piaci szereplőnél végzett kutatást
(rajtaütést), ahonnan összesen
10 TB mennyiségű adatot „hozott el” és dolgozott fel.
Ez az adatmennyiség körülbelül
1000 mozifilmnek,
700 000 fotónak, vagy
10 millió „egyszerű” dokumentumnak felel meg.
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IV.

AKTÍV HATÓSÁGI FELLÉPÉS A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

Az eljárás alá vontak száma a 2020 és 2021 I. félévében megindított,
valamint a lezárt eljárásokban és a kiszabott bírságok megoszlása

2020 I. félév

1
-

MEGINDÍTOTT
ELJÁRÁSOK
2021 I. félév

2

2
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34

1
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31

Number of undertakings concerned in the proceedings closed in the
I. semester of 2020 and 2021, the distribution of the imposed fines
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A GVH országos hatáskörében védi a tisztességes versenyt és fellép a fogyasztókkal szembeni jogsértések ellen. Nem csak a fővárosban, hanem vidéken is aktív a GVH.
2021 I. félévében 66 vállalkozással szemben indítottunk versenyfelügyeleti eljárást, 34 budapesti,
18 vidéki és 14 külföldi székhelyű cég jogsértést felvető magatartását vizsgáljuk.
A jogsértő 46 vállalkozás közül 21 budapesti, 19 vidéki, 6 külföldi székhelyű, a kiszabott bírság
67,92%-át budapesti, 10,52%-át vidéki, 21,55%-át külföldi székhelyű vállalkozást kapta.
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The GVH has a nationwide scope of authority to protect fair competition and to take action against
infringements on the rights of consumers. The GVH is active not only in the capital but around the
country as well.
In the I. semester of 2021, we initiated competition supervision proceedings against 66 undertakings,
we are currently investigating the allegedly infringing behaviour of 34 undertakings seated in
Budapest, 18 seated outside the capital and 14 seated abroad.
Out of the 46 undertakings found guilty of infringement, 21 were seated in Budapest, 19 seated
outside the capital, 6 seated abroad, while 67.92% of the fines imposed were payable by undertaking
seated in Budapest, 10.52% by those seated outside the capital, and 21.55% by those seated abroad.
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3.

ACTIVE ADMINISTRATIVE ACTION FOR FAIR
COMPETITION FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

3.

Megéri együttműködni a GVH-val

It is worth cooperating with the GVH

Együttműködés értéke a GVH versenyfelügyeleti eljárásaiban
2020 és 2021 I. félévében (millió Ft)

The value of cooperation in the competition supervision proceedings of the GVH
in the I. semester of 2020 and 2021 (HUF million)
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510,9

500
0
Kompenzáció,
Kötelezés

2021 I. félév

Együttműködéssel jelentősen csökkenthetők a GVH eljárásának következményei a megvalósult
jogsértések tekintetében. Akár el is kerülhető vagy jelentős mértékben mérsékelhető a kiszabható
bírság, a kötelezettségvállalással záruló ügyekben pedig a GVH nem állapítja meg a jogsértés elkövetését sem.
2021 I. félévben 18 vállalkozás összesen mintegy 1.541 millió forint kedvezményt ért el, ami a 2021
I. félévében kiszabott 2 839 millió forint versenyfelügyeleti bírság összegéhez viszonyítva a kiszabható bírságból mintegy 30% kedvezményt jelent.
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I. semester 2021.

By cooperating with the Authority, the consequences of the GVH proceedings can be significantly
reduced if an infringement is found to have been committed. The imposed fine can be greatly
reduced or even avoided completely and in cases where the undertakings in question agree to a
commitment, the GVH does not even establish that an infringement was committed.
In the I. semester of 2021, 18 undertakings received a total of almost HUF 1,541 million reduction in
their fines, which constitutes a 30% reduction compared to the fines of HUF 2,839 million imposed
in the I. semester of 2021.
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4.

IV.

A GVH határozottan, de arányosan jár el
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások jogsértéseinél

4.

Jogsértés miatt bírságolt vállalkozások (db) és
kiszabott bírságok (millió Ft) megoszlása vállalkozás típusonként

ACTIVE ADMINISTRATIVE ACTION FOR FAIR
COMPETITION FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

The GVH takes definite, but proportional action in the case
infringements committed by domestic micro, small and medium-sized
enterprises
Distribution of the number of undertakings ﬁned due to infringement (pcs)
and the amount of the ﬁnes imposed (HUF million) between types of undertaking

11

11
vállalkozások

1 968

7

7

KKV

3 194

nem KKV
33

33

2020 I. félév
bírság

2021 I. félév
vállalkozások

2021 I. félév
bírság

1

utóvizsgálatban megállapított jogsértés

40

lezá
rt

ebből utóvizsgálat száma

utóvizsgálatban kiszabott bírság (millió Ft)

A kötelezettségvállalás olyan döntés, amely a vállalkozások számára is kifejezetten előnyös, hiszen egy hatékony
kötelezettségvállalás révén komolyabb beavatkozás nélkül is elérhető a kívánt hatás, valamint elkerülhető a jogsértés megállapítása és bírság kiszabása is.
A GVH ezért nagy hangsúlyt fektet a kötelezettségvállalással, kötelezéssel zárult ügyek utánkövetésére, azaz arra,
hogy a kötelezettségvállalásokban, illetve a jogsértő magatartástól való eltiltást tartalmazó határozatokban foglaltaknak eleget tettek-e a kötelezettek.
2021. I. félévben – a fúziós ügyeket nem számítva – a Versenytanács által lezárt csaknem minden negyedik versenyfelügyeleti eljárás (4 ügy) irányult erre. 1 esetben állapította meg a GVH a kötelezettség megsértését és szabott ki
40 millió forint bírságot.
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not SME

The GVH takes into account the financial strengths and profitability of the SMEs when adopting its decisions.
75% of the undertakings affected by the decisions of the GVH adopted in the I. semester of 2021 belonged to the
Hungarian SME sector, while the ratio of the fines imposed on SMEs was 28%.
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Follow-up investigations
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A GVH figyelembe veszi döntéseiben a KKV-k pénzügyi és vagyoni helyzetét. A GVH 2021. I. félévében meghozott döntéseiben érintett vállalkozások 75%-a volt a hazai KKV szektorba tartozó, míg a kiszabott bírságok
28%-t kapták KKV-k.
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million ﬁne imposed

Offering a commitment is a decision which is also of particular benefit to undertakings, since an effective
commitment can achieve the desired effect without serious intervention and both the declaration of the
infringement, and the fine can be avoided.
Therefore, the GVH places high emphasis on following up on cases which were closed with a commitment or
obligation, that is ensuring that the obligants are complying the provisions of the resolutions containing their
commitments or the prohibition on conducting unlawful practices.
Not counting merger cases, every fourth competition supervision proceeding (4 cases in total) closed by the
Competition Council in the I. semester of 2021 included such follow-up investigations. The GVH established a
failure to comply with the relevant obligations in one case, resulting in a HUF 40 million being imposed as fine.
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V.

V.

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYESSÉGE

A 2020 és 2021 I. félévében meghozott ügyzáró versenytanácsi
döntésekkel szemben bíróságnál indított jogorvoslatok aránya
ügytípusonként és a peresített bírságösszeg (millió Ft)

jogorvoslattal élt

nem élt jogorvoslattal

3 177

EFFECTIVENESS OF JUDICIAL REVIEW

The ratio of appeals submitted to courts against the final decisions
of the competition council in the I. semester of 2020 and 2021, broken
down by case type and the fine amount subject to the appeal (HUF million)

peresített
bírságösszeg
(millió Ft)

appealed

did not appeal

amount of ﬁne subject
to the appeal
(HUF million)

3 177
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4
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3
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I. félév

3
17
358
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I. félév

Fogyasztóvédelmi
ügyek

1

1

2020
I. félév

2021
I. félév

Erőfölényes
ügyek

12
2020
I. félév

557
2021
I. félév

Versenykorlátozó
megállapodások

12
5

5

2020
I. félév

2021
I. félév

Összefonódások
ellenőrzése

2021. I. félévében 2020 hasonló időszakához képest mintegy 20%-kal csökkent az eljárás alá vont
vállalkozások perelési hajlandósága a versenytanácsi döntésekkel szemben. A 2021 I. félévében kiszabott 2 839 millió forint versenyfelügyeleti bírság csak mintegy harmadát (915 millió forint) peresítették.
A fenti adatok is alátámasztják, hogy érdemes együttműködni a GVH-val. Az eljárás alá vont vállalkozások eredményes együttműködése a Versenyhivatallal az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett.
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In the I. semester of 2021, compared to the same period of 2020, the willingness of undertakings to
sue against the decisions of the Competition Council decreased by about 20%. Only about one third
(HUF 915 million) out of the fines imposed in the I. semester of 2021, worth HUF 2,839 million in total,
was challenged in court.
The above data also support that it is worth cooperating with the GVH. The effective cooperation
of the undertakings subject to the proceedings with the Competition Authority has increased
significantly in the recent period.

FLASH REPORT | 2021/1

37

VI.
1.

VI.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1.

Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos koordináció

Coordination related to the enforcement of the EU law

A GVH uniós jogalapon is folytatott ügyei és EU-s tagállamok
versenyhatóságai közötti nemzetközi információ csere 2021 I. félévében
40
35

35

Proceedings of the GVH conducted under EU law and international information exchange
between the competition authorities of EU Member States in the I. semester of 2021
40
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1
Folyamatban
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2020/2021.
június 30-án

2

0

Információcsere és
megkeresés

Megválaszolt
EU-s
és tagállami
információkérés

GVH
információ
kérése

2021 I. félév

2021 I. félévében a GVH 5 új ügyet indított EU-s jogalapon, 3-at zárt le és 20 eljárás van folyamatban
jelenleg is, 37 tagállami társhatósági megkeresésre válaszolt és 2 ügyben kereste meg a társhatóságokat.
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(RFI) the
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I. semester 2021

The GVH initiated 5 new cases on the basis of the EU law in the I. semester of 2021, 3 were closed,
and 20 are currently still in progress; the Authority responded to the request for information (RFI)
of 37 competition authorities of the Member States and sent request for information to other
competition authorities in 2 cases.
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VI.

Magyaroszrág

Ukrajna

Románia

Svédország

Egyesült
Királyság

Hollandia

Spanyolország

Hongkong

NUMBER OF
SPEAKERS

5

1

2

6

1

1

1

2

2

1

1

OROSZORSZÁG
OECD

1

HONKONG

3

RUSSIA

5

3

FEHÉROROSZORSZÁG

9

UKRAJNA

KÖZBESZERZÉSI
HATÓSÁG

ROMÁNIA

5

12

KAZAHSZTÁN

16

3

HORVÁTORSZÁG

4

BOSZNIAHERCEGOVINA

4

2

MONTENEGRÓ

13

ALBÁNIA

6

KOSZOVO

3

ÉSZAKMACEDÓNIA

8

SZERBIA

8

MOLDOVA

21

ÖRMÉNYORSZÁG

6

EEC

6

2021 I. félévében 2 versenyjogi tematikájú virtuális szemináriumot szervezett tevékenységének
19 elsődleges kedvezményezett versenyhatósága részére, amelyen összesen 151 résztvevőt és
23 előadót látott vendégül.
2021-ben indult a ROK új kezdeményezése, melyben egy angol, illetve orosz nyelvű oktatóvideo-sorozat
2 kisfilmje jelent meg: http://www.oecdgvh.org/contents/videos
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1

HONKONG

3

PUBLIC
PROCUREMENT
AUTHORITY

BELARUS

9
UKRAINE
ROMANIA

5

12

KAZAHSTAN

16

GEORGIA

3

KYRGYZSTAN

BULGARIA

10

A GVH az OECD-vel együttműködésben 2005 óta működteti a Versenyügyi Regionális Oktatási Központot (ROK), amelynek küldetése a versenypolitika, a versenyjog és a versenykultúra fejlődésének
elősegítése a délkelet, a kelet és a közép-európai régiókban, hogy ezzel hozzájáruljon az érintett
régiók gazdasági növekedéséhez és jólétéhez.
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Activities of the OECD-GVH Regional Centre for Competition
in Budapest
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Izrael

OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ
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2.

INTERNATIONAL COOPERATION

Greece

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Israel

VI.

2

SPAIN

10

3

NUMBER OF
PARTICIPANTS

CROATIA

4

BIH

4

MONTENEGRO

13

ALBANIA

6

KOSOVO

3

NORTH
MACEDONIA

8

SERBIA

8

MOLDOVA

21

ARMENIA

6

EEC

6

The GVH has been operating the Regional Centre for Competition (RCC) since 2005 in cooperation
with the OECD, which is tasked to promote the development of competition policy, competition law
and competition culture in the south-east, east, and central European regions, in order to contribute
to the economic growth and prosperity of these regions.
The RCC organised 2 competition-themed virtual seminars in the I. semester of 2021, for the
19 primary beneficiary competition authorities, with a total of 151 participants and 23 speakers.
A new initiative of the RCC was launched in 2021, in which 2 short films of an educational video
series in English and Russian were published: http://www.oecdgvh.org/contents/videos
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VII.
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