A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ munkaterve
a 2006. és 2007. évekre

1.) Idegen nyelvő szakkönyv fordítása magyar nyelvre, valamint megjelentetése
2006-ban elkezdtük Massimo Motta Competition Policy (Theory and Practice) címő
munkájának fordítását magyar nyelvre, a könyv kiadására valószínőleg 2007. elsı
negyedévében kerül sor.
A szakkönyvek kiválasztásakor elsısorban azt tartottuk szem elıtt, hogy a magyar
nyelven kiadásra kerülı mővek áttekintı képet adjanak a versenyjog és
versenypolitika jelenleg aktuális kérdéseirıl jogi és közgazdasági szempontból is,
valamint tartalmazzák azokat a fontos jogesetek is, amelyek alapjait jelentik a
nemzetközi gyakorlatnak, hiszen pillanatnyilag ilyen jellegő szakkönyv magyar
nyelven nem áll a felhasználók és érdeklıdık rendelkezésére. Fontos szempont volt,
hogy VKK által megcélzott felhasználói célcsoportok számára hasznosítható
kiadvány nemzetközileg is elismert legyen és ott is hasonló felhasználói körök
forgassák.
A magyar nyelvő kiadást eljuttatjuk könyvtárakba, versenyjoggal a gyakorlatban is
kapcsolatba kerülı bíróknak, egyetemi oktatóknak stb.
A 2007. évre vonatkozóan ismét lefordítunk egy mővet , majd megjelentetjük magyar
nyelven. Az általunk eddig szóba hozott, lefordításra érdemesnek tartott mővek
listáját az alábbi táblázat tartalmazza.
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2.) Ismeretterjesztı kiadványok készítése
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A GVH munkatársai által elkészített kiadványok, amelyek bemutatják és körbejárják
azokat a kérdéseket, problémákat, amelyeket a GVH az utóbbi idıszakban fontosnak
és szükségesnek talált. Az alább felsorolt témákat megjelentetı kiadványok
elkészítésén már megkezdıdött , így azok megjelentetésre folyamatosan lehet
számítani. A megújított honlapon ezek a kiadványok elérhetıek lesznek.
• magánjogi jogérvényesítés lehetıségei, jogi alapjai
• a versenytörvény szövegének megjelentetése egy kétnyelvő kiadványban
(magyar – angol nyelven)
• a közbeszerzési kartellek gyanút keltı jelei (korábbi kiadvány aktualizálása)
• a GVH-ról szóló tájékoztató kiadvány
• fogyasztó megtévesztés – az ügytípus jellemzıi
• erıfölénnyel való visszaélés – az ügytípus jellemzıi
• versenykorlátozó megállapodások – az ügytípus jellemzıi
• bejelentés, panasz jogintézmény elkülönítésének jellemzıi
• elektronikai hírközlési terület piacelemzése
• a fogyasztói csoportokkal kapcsolatban kialakult hivatali álláspont,
figyelemfelhívás
• engedékenységi politikáról szóló kiadvány
• a versenyfelügyeleti eljárásokban alkalmazott kábeltelevíziós módszertan
összefoglalása (a kialakított szabályozás tükrében)
• a tagállamok közötti kereskedelem érintettségérıl szóló jogalkalmazási
gyakorlat összefoglalása, jogesetek ismertetése
• élelmiszergazdaság helyzetérıl szóló elemzés
• élelmiszer-, gyógyhatású készítményekkel, gyógyszerekkel kapcsolatos
fogyasztó megtévesztéses ügyek tapasztalatai
• az infokommunikációs piacon elkövetett megtévesztések jellemzıi
• az EKSz 82. cikkével kapcsolatos jogesetek összefoglalása
• a postai piac elemzése
• az aktuális nemzetközi jogesetek ismertetése
3.) Szakmai rendezvények szervezése, mások által szervezett rendezvények
támogatása, valamint mások által szervezett rendezvényeken való részvétel
támogatása
A támogatás célja, a versenyjogi és a versenypolitikai, illetve a piacelméleti
(industrial organisation) kérdésekkel foglalkozó magyarországi tudományos élet és
közélet mőködésének és fejlıdésének elısegítése, az e kérdésekkel foglalkozó
kutatóknak a hazai és a nemzetközi tudományos vérkeringésbe történı
bekapcsolódásának és így a témakörrel kapcsolatos gondolatok, valamint trendek
magyarországi megjelenésének megkönnyítésén keresztül.
Ezen feladatkörbe a GVH VKK által saját finanszírozással és saját szervezéssel
létrehozott rendezvények tartoznak egyik részrıl, a másik részrıl pedig az
érdeklıdık és pályázók által szervezett, de társfinanszírozásra igényt tartó
rendezvények tartoznak, ideértve azt az esetet is, amikor a pályázó egy szakmai
rendezvényen részt kíván venni hallgatóként, résztvevıként és a költségeinek egy
részére kér támogatást a VKK-tól.
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A GVH a korábbi években is szervezett olyan konferenciákat,
szemináriumokat, amelyek témája egy-egy aktuális versenyjogi vagy
versenypolitikai kérdés részletes bemutatása, megvitatása volt. A
célközönséget szélesen határoztuk meg kifejezett azért, hogy minél több
szempontból megközelíthessük az adott kérdést. Az ilyen jellegő
rendezvényeket rendszeressé kívánjuk tenni, hiszen ezeken a fórumokon
ismertethetjük meg álláspontunkat a résztvevıkkel, valamint itt vitathatjuk meg
a felmerülı szakmai kérdéseket hivatalon kívüli szakértıkkel.
A támogatás a konferencián, illetve a szakmai rendezvényen történı részvétel
díjához, valamint az oda- és visszaút és szükség esetén a szállás a GVH VKK
által a rendezvényen történı részvétel szempontjából ésszerőnek és
indokoltnak tekintett költségeihez - való részleges hozzájárulást jelent.
A GVH munkatársainak részvétele szakmai rendezvényeken.

4.) Szakmai pályázatok meghirdetése
Meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti kérdésekkel
foglalkozó kutatások támogatása, melynek keretében nyílna lehetıség arra, hogy a
GVH által meghatározott szakmai kérdésekben kutatási pályázatokat jelentessen
meg.
A támogatás célja, a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet
kérdésekkel foglalkozó magyarországi tudományos élet és közélet mőködésének és
fejlıdésének elısegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott tudományos
kutatásokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben. A támogatás célja az is,
hogy hozzájáruljon a versenyjoggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel
kapcsolatos magyarországi elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához,
javulásához és finomodásához. A támogatásnak nem célja folyamatban lévı
versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárásokhoz (pl. ágazati vizsgálatok) közvetlenül
kapcsolódó kutatások, illetve szakértıi munka finanszírozása.
A támogatás a GVH VKK által elızetesen megjelölt témákban kutatás
lefolytatásához (ideértve az esetleges adatgyőjtést, valamint értékelést is), és
eredményeinek nyilvánosságra hozatalához, illetve a tudományos közéletben történı
megjelenítéséhez szükséges költségek fedezését jelenti.
Ezen támogatások odaítélésének és felhasználásának végsı határideje: 2007.
november 30.
5.) Más támogatások odaítélése
Nyílt pályázat piacelméleti kérdésekkel foglalkozó és más GVH VKK pályázati
formában nem támogatott tudományos és oktatási projektek (különösen tudományos
kutatások, konferenciák és szakmai rendezvények, valamint alap-, közép- és
felsıfokú iskolai rendszerő oktatási programok), kiadványok támogatására.
A támogatás célja, a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet
kérdéseivel foglalkozó magyarországi tudományos élet és közélet mőködésének és
fejlıdésének elısegítése azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott tudományos
projekteket, illetve keresletet támaszt azokkal szemben. A támogatás célja az is,
hogy hozzájáruljon a versenyjoggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel
kapcsolatos magyarországi elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához,
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javulásához és finomodásához. A támogatás célja az is, hogy felszínre hozzon a
GVH VKK-n kívüli forrásból származó ötleteket és elképzeléseket is. A támogatásnak
nem célja folyamatban lévı versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárásokhoz (pl.
ágazati vizsgálatok) közvetlenül kapcsolódó kutatások, illetve szakértıi munka
finanszírozása.
A támogatás célja továbbá, hogy az alap-és középfokú intézmények is
foglalkozzanak ilyen jellegő oktatási programok kialakításával, fejlesztésével.
Ezen támogatások odaítélésének és felhasználásának végsı határideje: 2007.
november 30.
6.) Megjelenés a tömegkommunikáció különbözı csatornáin
A GVH VKK által szervezett szakmai eseményeken túl a tömegkommunikációs
csatornák használhatók fel a leghatékonyabban arra, hogy széles társadalmi
csoportokat tájékoztassunk tevékenységeinkrıl és cselekvési lehetıségeinkrıl,
valamint a gyakran felmerülı és széles társadalmi rétegeket érintı kérdésekrıl. Az
eddigi gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják (hiszen az eddigiek során is számtalan
esetben került sor ilyen jellegő megkeresésre), hogy sok esetben van arra igény,
hogy egyes versenyfelügyeleti döntésünket vagy ágazati vizsgálatban tett
megállapításunkat részletesen elemezzük, másokkal megvitassuk vagy arra
mutassunk rá, hogy a versenyszempontú jogszabály-véleményezı munkánk során
milyen szempontok motiválják a GVH-t.
7.) Fogyasztóvédı civil szervezetek munkájának támogatása,
együttmőködés a versenykultúrát terjesztı és fejlesztı más szervezetekkel

valamint

8.) Könyvtárak versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti szakkönyvi
részének fejlesztése
9.) A bírák számára felhasználható pénzösszeg elkülönítése
A bírák két területen kerülhetnek kapcsolatba a versenytörvénnyel, egyrészt a GVH
versenyfelügyeleti eljárásaiban hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata
során, másrészt a magánjogi jogérvényesítés alkalmazásakor.
A versenytörvény legutóbbi módosításával új feladatként jelent meg a GVH, valamint
a bíróságok számára a magánjogi jogérvényesítés lehetısége. A polgárjogi úton
érvényesíthetı sérelmek elbírálását helyi szintő polgári bíróságok végzik, a GVH a
„bíróság barátjaként” (amicus curiae) jelenhet meg az eljárásban. Ezzel a
jogintézménnyel új tér nyílik a vélhetıen sérelmet szenvedettek számára, azonban
az ezzel kapcsolatos jogosultságaikra fel kell hívni a figyelmet, valamint a jogi
keretekrıl tájékoztatni kell ıket. Ide tartozik a közigazgatási és polgári bírók
továbbképzésére rendelkezésre álló- OITH anyagi keret kiegészítése.
Az e körbe tartozó munkák lebonyolítása és megvalósítása az OITH keretében
létrehozott Bíróképzı Akadémián keresztül történik. A Bíróképzı Akadémia
támogatása elsı lépésben a dokumentációs központ és könyvtár fejlesztésével
valósul meg, a VKK versenyjogi, versenypolitikai szakkönyveket és folyóiratokat juttat
a Bíróképzı Akadémiának.
10.) A VKK infrastruktúrájának megteremtése
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A VKK-hoz legkönnyebben vezetı út egy jól használható, naprakész és informatív
honlap megteremtésével lehetséges. Ehhez azonban szükséges a GVH jelenlegi
honlapjának reformja, kiegészítése. Ezen kívül a VKK más megjelenési formában is
megpróbál a legszélesebb célközönséghez eljutni (pl. Versenytükör), melyhez
azonban bizonyos beruházások megteremtése szükséges . Ide tartozik a GVH
szakkönyvtárának fejlesztése is, melyet egyidejőleg még inkább hasznosíthatóvá
kíván tenni a GVH a külsı érdeklıdık számára.
11.) A verseny napja koncepciójának kidolgozása és az elsı program
megszervezése, továbbá a „hazai versenykultúra fejlesztéséért” díj megalapítása, az
ahhoz tartozó mővészeti alkotás elkészíttetése
12.) Az Országgyőlés érintett képviselıi, valamint tanácsadóik, továbbá a
kormányzat szakértıi és tisztségviselıi, valamint az önkormányzatok számára
versenyjogi és piacelméleti tájékoztatás megvalósítása
13.) A VKK mőködéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása, melynek maximális
összege az adott évben rendelkezésre álló anyagi keret 15%-a
Budapest, 2006. szeptember 27.

