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2021 A KARTELLEK FELTÁRÁSÁNAK ÉVE

1.

A GVH védi a tiszta piaci versenyt

Versenyfelügyeleti
bírságok
(millió Ft)

Lezárt versenyfelügyeleti
eljárások
(db)
2
db

1 932
(22 db)

8 db
22 db

16 272
(10 db)

10 db

versenykorlátozó
megállapodások
fogyasztóvédelmi ügyek

erőfölényes ügyek
összefonódások ellenőrzése

38

Döntések száma

28

Jogsértés

25

Bírság kiszabása

18 204
millió Ft

16 millió
272Ft

KISZABOTT BÍRSÁG

BÍRSÁG
VERSENYKORLÁTOZÓ
MAGATARTÁSÉRT

A GVH a kartellek felszámolása mellett mindig
figyelemmel van a fogyasztók védelmére is: a
22
lezárt
fogyasztóvédelmi
ügy
felében,
11 eljárásban 1 milliárd 932 millió forint bírságot
szabott ki jogsértő vállalkozásokkal szemben.
A GVH az új eljárások indítása mellett nagy figyelmet
fordít arra is, hogy a vállalkozások betartották-e
azokat a kötelezettségeket, amelyeket korábbi
években hozott határozataiban előírt a hatóság

4
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A nemzeti versenyhatóság munkájában
2021-ben meghatározó szerepet töltött
be a társadalom és a gazdaság számára
egyaránt
káros
versenykorlátozó
magatartások - és köztük a különösen
súlyos kartell ügyek - feltárása.
A
Versenytanács
2021-ben
25
határozatában 62 vállalkozással szemben
18,2 milliárd forint versenyfelügyeleti
bírságot szabott ki. Ezek közel 90%-a
versenykorlátozó megállapodások miatt
kiszabott
bírság
volt.
A
GVH
versenyfelügyeleti eljárásairól érdemes
kiemelni, hogy a nagyobb és komplexebb
kartell ügyekben a döntéshozatal
időigényesebb, mint a fogyasztóvédelmi
ügyekben, így a nemzeti versenyhatóság
munkáját
ciklikusság
jellemzi
a
fogyasztóvédelmi és a versenykorlátozó
megállapodásokban hozott döntések
arányát tekintve.

2021 THE YEAR OF CARTEL DETECTION

The GVH safeguards fair competition
Competition
supervision ﬁnes
(HUF million)

Closed competition
supervision proceedings
(pcs)
2
pcs

1 932
(22 pcs)

8 pcs
22 pcs

16 272
(10 pcs)

10 pcs

restrictive agreements

abuse of dominance

consumer protection cases

merger control

126

Number of
undertakings

Of which infringement

71

Infringing
undertakings

Of which ﬁne imposed

62

Fined
undertakings

Vállalkozások száma

38

Number of decisions

71

Jogsértő
vállalkozások

28

62

Megbírságolt
vállalkozások

25

126

HUF

18 204
számukra. Ilyen kötelezettségek lehetnek akár
jogsértő magatartástól való eltiltás, valamely
gyakorlat megváltoztatása, vagy akár jóvátételi
program bevezetése. A nemzeti versenyhatóság
2021-ben minden harmadik versenyfelügyeleti
eljárásában ezt ellenőrizte és 6 esetben
hiányosságokat tapasztalt, amiért mintegy 68 millió
forint bírságot szabott ki az érintettekre.

In the work of the national competition
authority   the detection of anticompetitive practices harmful to both
the society and the economy, including in
particular the detection of serious cartel
cases, continued to play a key role in
2021. In 2021, the Competition Council
imposed in the case of 25 decisions
competition supervision fines worth of
HUF 18.2 billion on 62 undertakings.
Nearly 90% of it was imposed for anticompetitive agreements. With regard to
the competition supervision proceedings
of the GVH, it is worth emphasising that
in larger and more complex cartel cases,
decision-making
is
more
timeconsuming 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
anticompetitive agreements .  

HUF

MILLION

16 MILLION
272

FINES IMPOSED

FINES IMPOSED
FOR RESTRICTIVE AGREEMENTS

In addition to the elimination of cartels, the GVH
always pays attention to the protection of consumers:
half of the decisions adopted in consumer protection
proceedings (11 cases) resulted in the imposition of
fines worth of HUF 1 billion 932 million on infringing
undertakings. Besides initiating new proceedings,
the GVH places high emphasis on whether the
undertakings have complied with the provisions of
the resolutions of the GVH imposing obligations.

Such obligations may include the prohibition of the
infringing conduct, the modification of a certain
practice or the introduction of compensation. In
2021, the national competition authority monitored
compliance with the fulfillment of the obligation in
every third of the competition supervision
proceedings and found deficiencies in 6 cases, for
which it imposed a fine of approx. HUF 68 million on
those involved.
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2021 A KARTELLEK FELTÁRÁSÁNAK ÉVE

Együttműködéssel a közbeszerzési kartellek felszámolásáért

Lezárt ügyek versenykorlátozó megállapodások

2 db
4 db
2 db

Közbeszerzési kartell
Nem közbeszerzési kartell
Más versenykorlátozó megállapodás

A nemzetgazdaságra súlyosan káros kartell jogsértések
közül is kiemelkednek negatív hatásaikkal a közpénz
felhasználásával az államot és a nemzetet megkárosító
közbeszerzési kartellek. Felszámolásuk a GVH alkotmányos
kötelezettsége. Az Alaptörvény M) pontja alapján
Magyarországon biztosítottak a tisztességes gazdasági
verseny feltételei. Ezen alkotmányos kötelezettségét
szem előtt tartva, feladatai hatékony ellátása érdekében a
GVH szoros együttműködést alakított ki 16 hatósággal,
minisztériummal,
szervezettel.
13
megállapodás
megújítására sor került 2021 végéig. Ennek köszönhetően
a GVH-hoz az együttműködő szervezetektől érkező
jelzések száma is jelentősen megnőtt: 2019-ben 16, 2020ban 41, 2021-ben 42 alkalommal érkezett tájékoztatás.
Kiemelkedő az együttműködés a közbeszerzési kartellek
mind hatékonyabb feltárása és felszámolása érdekében a
Közbeszerzési Hatósággal és a Miniszterelnökséggel.
Ezt a közbeszerzés tisztaságát védő jogszabályok is
megkövetelik. 2021-ben a partner hatóságoktól érkezett
minden harmadik jelzés e két szervtől származott.

2.

2021 THE YEAR OF CARTEL DETECTION

Cooperation against public procurement cartels

Closed cases - restrictive agreements

2 pcs
4 pcs
2 pcs

Public procurement cartel
Other than public procurement cartel
Other restrictive agreement

Case No. VJ/80/2016 medical devices

VJ/80/2016 egészségügyi eszközök

VJ/54/2017 árampiac

VJ/41/2017 műtrágya

6

Case No. VJ/41/2017
artiﬁcial fertilizer

KARTELL
DÖNTÉSBŐL

4

VJ/36/2020 lapkiadók

KÖZBESZERZÉSI
KARTELL

VJ/31/2017
villanyórák cseréje

VJ/10/2018 mezőgazdasági gépek

6
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Public procurement cartels stand out from the most
egregious cartel infringements seriously harmful for the
national economy given that through the use of public
money its negative effects damage the state as well as the
nation. Fighting against them is a constitutional obligation
for the GVH. Pursuant to Article M) of the Fundamental
Law of Hungary the conditions for fair competition are
ensured in Hungary. Bearing in mind this constitutional
obligation, in order to perform its tasks effectively, the
GVH has established close cooperation with 16 authorities,
ministries and organizations. 13 agreements were
renewed by the end of 2021. As a result, the number of
signals received from the cooperating organizations also
increased significantly: the GVH received 16 signals in
2019, 41 in 2020 and 42 in 2021. Cooperation with the
Public Procurement Authority of Hungary and the Prime
Minister’s Office is outstanding in order to detect and fight
against public procurement cartels more effectively.
This is also required by the law to protect the fairness of
public procurement. In 2021, every third signal received
from partner authorities came from these two bodies.

Case No. VJ/36/2020
newspaper publishers

OUT OF 6
CARTEL
DECISIONS

4 PUBLIC
PROCUREMENT
CARTELS

Case No. VJ/54/2017
electricity market

Case No. VJ/31/2017
replacement of
electric meters
Case No. VJ/10/2018
agricultural machinery
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2021 A KARTELLEK FELTÁRÁSÁNAK ÉVE

3.

A kartellek elleni küzdelem folyamatos

A kartellek elleni küzdelem nem ért véget a 2021-ben
hozott döntésekben kiszabott rekord összegű
bírságokkal. Számos piaci jelzést kapott a GVH,
14 jelzést az anonim kommunikációt biztosító
felületén (Kartell Chat), 9 új eljárást indított
versenykorlátozó magatartások feltárására, 56 piaci

14

szereplőnél tartott helyszíni kutatást. A GVH szinte
100%-ban elektronikus adatokat gyűjtött be ezek
során, mintegy 14 TB mennyiségű adatot dolgozott
fel. Eközben a GVH vizsgálói jelenleg is 21 ügyben
dolgoznak a felmerült versenykorlátozó magatartások
feltárásán.

56

JELZÉS A
KARTELL CHATEN

PIACI SZEREPLŐNÉL
HÁZKUTATÁS

2021 THE YEAR OF CARTEL DETECTION

The fight against cartels is ongoing

The fight against cartels did not end with the record
fines imposed in decisions adopted in 2021. The GVH
received several market signals; 14 signals through
its anonymous communication interface (‘Cartel
Chat’), 9 new procedures initiated to uncover anticompetitive practices, and conducted unannounced

14

inspections at 56 market players. During the
proceedings, 100% of the data gathered by the GVH
is electronic data, amounting to approx. 14 TB of
data. Meanwhile, the case handlers of the GVH are
currently investigating 21 cases initiated for
suspected anti-competitive practices .

56

SIGNALS RECEIVED
THROUGH THE CARTEL CHAT

UNANNOUNCED INSPECTIONS
AT 56 MARKET PLAYERS

14 TB ADAT

anonim
érdeklődő

1 000 000

a GVH
szakértői

21
80

Anonymous
inquirer

9

ÚJ ELJÁRÁS
VERSENYKORLÁTOZÓ
MAGATARTÁS FELTÁTÁSÁRA

6 kartell eljárás
ebből 3 közbeszerzést érint

ebből

8

MEGHALLGATÁS
KARTELL ÜGYBEN

ÜGYBEN VERSENYTANÁCS
DÖNTÉS VERSENYKORLÁTOZÓ
MAGATARTÁSRÓL

6 kartellt érint
ebből 4 közbeszerzést érint
ebből

milliárd Ft

1 000 000

GVH experts

21

1 400

photographs

Secure channel
for questions
and submitting
information

egyszerű
dokumentum

FOLYAMATBAN
LÉVŐ ÜGY
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moziﬁlm

14 000 000

16,2

8

1 400

fotó

biztonságos
csatorna
kérdésekre és
információ
adásra

14 TB DATA

movies

14 000 000
text ﬁles

9

ONGOING CASES

PROCEEDINGS LAUNCED
TO UNCOVER RESTRICTIVE
AGREEMENTS

6 of which cartel proceedings
3 of which related

to public procurement

80

8

HEARINGS
IN CARTEL CASES

DECISIONS ADOPTED RELATED
TO RESTRICTIVE
AGREEMENTS

6 of which cartel
4 of which related

to public procurement

HUF

BÍRSÁG
A LEZÁRT KARTELL ÜGYEKBEN

39 vállalkozással szemben

16,2
billion

FINES IMPOSED IN CLOSED
CARTEL CASES

39 undertakings concerned
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1.

1.

A GVH vizsgálatainak eredményei az építőiparban

A 2021-ben tapasztalt drasztikus áremelkedések a
hazai építőiparban jelentős nehézségeket okoztak a
nemzetgazdaságnak és a magyar embereknek.
A nemzeti versenyhivatal ezért a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvényben (Tpvt.) és a
Magyarország Kormánya által 2021 nyarától

10

II.

CÉLKERESZTBEN AZ ÉPÍTŐIPAR ÚJ ESZKÖZ A GVH KEZÉBEN

biztosított eszközökkel (gyorsított ágazati vizsgálat)
célul tűzte ki a jogsértések feltárása és megszüntetése
mellett
az
egyes
építőipari
alapanyagok
versenyviszonyainak feltárását és a verseny
élénkítését szolgáltató javaslatok kidolgozását.
Ennek érdekében a GVH számos intézkedést tett
2021-ben:

SECTORS IN FOCUS: CONSTRUCTION NEW TOOL AVAILABLE FOR THE GVH

Results of the investigations of the GVH in the construction sector

The drastic price increases observed in the domestic
construction industry during 2021 caused significant
difficulties for the national economy and for the
Hungarian people. Therefore, in addition to the
detection and the fight against infringements, with
the powers provided in Act LVII of 1996 on the
Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices
(Competition Act) and with expanded powers

provided as of Summer 2021 by the Government of
Hungary (accelerated sector inquiry), the National
Competition Authority, aimed to explore the
competitive conditions of certain raw materials of
the construction industry and formulate proposals to
enhance competition. To this end, the GVH took a
number of measures in 2021, as follows .  

2020

2021.05.31.

2021. június

2020

31 May 2021

June 2021

Átfogó
versenyfelügyeleti
eljárás a hazai
cementpiacon

Piaci konzultáció
kezdeményezése
az ÉVOSZ-szal

Külön vizsgálói
csoport
létrehozása

Comperehensive
competition supervision
proceeding
in the domestic cement
market

2021 Market consultation
with the National
Federation of Hungarian
Building Contractors

Creation of a
Special investigation
team

2021. június

2021.07.02.

2021.07.07.

June 2021

2 July 2021

7 July 2021

GVH-hoz beérkezett
panaszok
összefoglalása

Bekapcsolódás a
Gazdaság
Újraindításáért
Felelős Operatív
Törzs munkájába

Villamossági termékek
nagykereskedelmével
foglalkozó vállalkozások
közötti összefonódások
vizsgálata

Analysis
of the informal
complaints
received

GVH participates
in the work
of the Operational
Task Force
for Economic Recovery

Investigation of
mergers between
undertakings engaged
in the wholesale
of electrical products

2021.07.07.

2021.07.09.

2021.07.20.

7 July 2021

9 July 2021

20 July 2021

Együttműködés
az ITM-el

Kibővített jogkör
a Kormánytól:
gyorsított
ágazati vizsgálat

Versenyfelügyeleti
eljárás a
kavicskitermelés
egyik fajsúlyos
vállalkozása ellen

Cooperation with
the Ministry of
Innovation and
Technology

Government empowered
the GVH with a new tool
Accelerated
sector inquiry

Competition supervision
proceeding against
a large undertaking
engaged in gravel
production

2021.07.29.

2021.10.25.

2021.12.17.

29 July 2021

25 October 2021

17 December 2021

Gyorsított ágazati
vizsgálat a kerámia
falazóelemek piacán

Gyorsított ágazati
vizsgálat a fa
építőanyagok piacán

Kibővített jogkör
törvénybe foglalása

Accelerated sector
inquiry into the market
of ceramic masonry
elements

Accelerated sector
inquiry into the market
of wooden
construction materials

Enactment
of the extended power

GYORSJELENTÉS | 2021
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CÉLKERESZTBEN AZ ÉPÍTŐIPAR ÚJ ESZKÖZ A GVH KEZÉBEN

Megerősített hatáskör – Európában elsőként

A nemzeti versenyhatóság munkatársai 2021-ben
megújult szemléletben látták el feladataikat, amit a
jogalkotás is támogatott. A verseny erősítése
érdekében Európa-szerte bővül a nemzeti
versenyhatóságok hatásköre, eszköztára. A GVH és
az Igazságügyi Minisztérium közötti hatékony

együttműködésnek
köszönhetően
Európában
Magyarország ültette át elsőként, 2021. január 1-jei
hatállyal nemzeti jogrendszerébe a tagállami
versenyhatóságokat megerősítő uniós ECN+
irányelvet.

feltételezett jogsértések feltárására irányul
konkrét vállalkozások meghatározott magatartása
kötelező erejű hatósági döntésekkel zárulhat

?

011100110101
01000011001
010101010101
01010101011
00111001101

VERSENYFELÜGYELETI
ELJÁRÁS

jogsértés folytatásának megtiltása
kötelezettség teljesítésének előírása
bírság kiszabása
ﬁgyelmeztetés (kivételes esetekben)

II.
2.

ÁGAZATI
VIZSGÁLAT

?

011100110101
01000011001
010101010101
01010101011
00111001101

december
17-én
kihirdetett
módosításával
törvényerőre is emelt. A GVH az irányelvvel
összhangban érzékelte, hogy az építőipari ágazat
versenyproblémái prioritást élveznek, miként a
COVID gyorstesztek is, így e területeken alkalmazta új
eszközét elsőként.

általános, átfogó tájékozódás egy ágazat versenyfolyamatairól
nincs konkrét jogsértés gyanúja, viszont a verseny torzult a piacon
piaci szereplők széles körétől kérhet a GVH információt
a versenyt javító ajánlásokkal, versenyfelügyeleti eljárás indításával zárulhat

Gyorsított ágazati vizsgálat
rövid határidők (1 hónapon belüli jelentéstervezetek, meghosszabbítható)
helyszíni kutatás lehetősége bírói engedéllyel

12
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Reinforced powers – first in Europe

In 2021, the staff of the national competition authority
carried out their duties with a renewed approach,
which was also supported by the legislation. In order
to enhance competition, the powers and tools of
national competition authorities have been expanded
across Europe. Due to the effective co-operation

between the GVH and the Ministry of Justice, Hungary
was the first in Europe to implement the ECN+
Directive, which came into force on 1 January 2021,
which aimed to empower competition authorities of
the Member States.

to uncover suspected infringements
speciﬁc behaviour of certain undertakings
may end with binding decisions

?

011100110101
01000011001
010101010101
01010101011
00111001101

COMPETITION
SUPERVISION
PROCEEDING

Új eszköz a GVH kezében – gyorsított ágazati vizsgálat
Az ECN+ Irányelv lehetőséget ad a kormánynak, hogy
konkrét eljárásokhoz nem kapcsolódó általános
prioritási iránymutatást adjon a versenyhatóság
számára. Így kiemelt jelentőségű volt a GVH
munkájában, amikor Magyarország Kormánya 2021
nyarán megteremtette az ún. „gyorsított ágazati
vizsgálat” eszközét, melyet a Parlament a Tpvt. 2021.

SECTORS IN FOCUS: CONSTRUCTION NEW TOOL AVAILABLE FOR THE GVH

prohibition of the continuation of the infringement
obligation to fulﬁll an obligation
imposition of a ﬁne
issuance of a warning (only in exceptional cases)

New tool available for the GVH – accelerated sector inquiry
The ECN+ Directive provides for the possibility for
Member State governments to specify non-procedural
general priority guidelines for national competition
authorities. Thus, it was of paramount importance in
the work of the GVH, when the Government of Hungary
expanded the legal toolbox of the GVH with the socalled ‘accelerated sector inquiry’, which was enacted

SECTOR
INQUIRY

?

011100110101
01000011001
010101010101
01010101011
00111001101

by the Parliament by an amendment of the Competition
Act promulgated on 17 December 2021. In line with the
Directive, the GVH has identified competition concerns
in the construction sector as a priority, as have the
COVID rapid tests, therefore the new tool has been
used for the first time in these areas.

exporing the market processes of a certain sector
no suspicion of a speciﬁc infringement, but competition is distorted on the market
possibility of sending requests for information to a wide range of market players
may conclude with recommendations to enhance competition

Accelerated sector inquiry
short deadlines (draft report within 1 month, extendable)
possibility of carrying out unannounced inspections

FLASH REPORT | 2021
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CÉLKERESZTBEN AZ ÉPÍTŐIPAR ÚJ ESZKÖZ A GVH KEZÉBEN

II.

3.

Gyorsított ágazati vizsgálatok 2021-ben

3.

A GVH haladéktalanul élt új jogosítványával és 2021
nyarán megindította első gyorsított ágazati
vizsgálatát a kerámia falazóelemek magyarországi

piacának feltárására. A vizsgálat eredményeit
összefoglaló jelentését a nemzeti versenyhivatal
2021. szeptember 23-án tette közzé.

GYORSÍTOTT ÁGAZATI VIZSGÁLAT A KERÁMIA FALAZÓELEMEK PIACÁN
ADATGYŰJTÉS

Teljes gyártói spektrum
(9 vállalkozás)
Beszerzési társulások
(a kiskereskedők közel
90%-át követve)
Országos építőanyagkereskedő hálózatok
Jelentős kivitelezők
(árbevételük összesen:
kb. 356 milliárd Ft)

1.

2021 őszén a GVH gyorsított ágazati vizsgálatot
indított a fa építőanyagok hazai piacán. A Nébih-hel
együttműködve helyszíni kutatásokat folytatott
országszerte és vállalkozásokat keresett meg

The GVH immediately used its new tool and in the
summer of 2021 initiated an accelerated sector
inquiry into the Hungarian market of ceramic masonry

Jelentős eltérések a kereskedői
árakban. Nagyobb fogyasztói tudatosság szükséges:
több tüzéptől kérjenek ajánlatot!

Full spectrum of manufacturers
(9 undertakings

A téglagyártói piac koncentrált.
A verseny fokozása és a kkv-k
gyártói kapacitása állami ösztönzőkkel növelhető.

3.

A kis méretű építőipari kereskedőket tömörítő
beszerzési társulások képesek a leginkább
ellensúlyozni a jelentősebb gyártók
nagyobb alkuerejét.

adatkéréssel. A fa építőanyagok gyorsított ágazati
vizsgálata is lezárult 2021. december 22-én és a
jelentés
tervezetét
közzétettük
társadalmi
egyeztetésre.

elements. A report summarizing the results of the
inquiry was published by the national competition
authority on 23 September 2021.

ACCELERATED SECTOR INQUIRY INTO THE MARKET OF CERAMIC MASONRY ELEMENTS
DATA GATHERINGS

GYORSÍTOTT ÁGAZATI VIZSGÁLAT A FA ÉPÍTŐANYAGOK PIACÁN

FINDINGS

1.

Signiﬁcant differences in retail prices,
Greater consumer awareness is needed,
offers should be obtained from several building yards.

2.

High level of concentration at the manufacturer level,
competition enhanced through state incentives
that promote the production capacity of SMEs.

3.

Purchasing cooperatives with small retailers
are best placed to counterbalance the greater
bargaining power of major manufacturers.

Purchasing cooperatives
(covering 90% of the retailers)
Domestic network of building
material retailers
Signiﬁcant contractors
(their total turnover is approx..
HUF 356 billion)
Foreign manufacturers
of imported bricks

In the autumn of 2021, GVH launched an accelerated
sector inquiry into the domestic market of wooden
construction materials . In cooperation with the
National Food Chain Safety Office (NÉBIH), conducted
coordinated on-site unannounced inspections across

the country, and contacted several undertakings to
request the submission of data. The accelerated sector
inquiry into wooden construction materials was
completed on 22 December 2021 and a draft report was
published for public consultation.

ACCELERATED SECTOR INQUIRY INTO THE MARKET OF WOODEN CONSTRUCTION MATERIALS

ADATGYŰJTÉS

MEGÁLLAPÍTÁSOK

DATA GATHERINGS

FINDINGS

Az értéklánc minden
szintjén (94 adatkérés)

1.

Az anyagárak nem átláthatóak,
a GVH kezdeményezi az árak kötelező internetes és
helyszíni közzététellét.

Covering all levels of the value chain
(94 requests for information sent)

1.

Prices of materials are not transparent,
the GVH initiates the mandatory publication
of prices on the Internet and at the points of sale.

2.

Állami ösztönzőkkel növelhető
a fenyőt helyettesítő fatermékek kutatása,
innovációja.

Forestries,
wood processors

2.

Research and innovation of wood products
replacing pine may be increased
with state incentives.

3.

Az árumozgás követését a faexportáló országokkal
kormányzati együttműködés,
digitalizáció segítheti.

Signiﬁcant building
material purchasing cooperatives

3.

Monitoring the movement of goods may be assisted
by government cooperation with timber-exporting
countries and enhancing digitalization.

4.

A forgalmazók számára elektronikus nyilvántartási és
ügyviteli rendszer előírása,
állam támogatással.

Building material retailers
and contractors

4.

Provision of an electronic registration and
administration system for distributors
with state support.

Erdőgazdaságok,
feldolgozók
Jelentős építőanyag
beszerzési társulások
Építőanyagkiskereskedők és
kivitelezők

2021. december 23-án a GVH megindította harmadik
gyorsított ágazati vizsgálatát is, mely a koronavírus

14

Accelerated sector inquiries in 2021

MEGÁLLAPÍTÁSOK

2.

Az import téglák
külföldi gyártói

SECTORS IN FOCUS: CONSTRUCTION NEW TOOL AVAILABLE FOR THE GVH

GYORSJELENTÉS | 2021

antigén gyorstesztek európai viszonylatban magas
árszintjét vizsgálja.

On 23 December 2021 the GVH has launched its third
accelerated sector inquiry into the domestic market for
SARS-CoV-2 rapid tests, which aims to explore the

reasons behind the high retail price of domestically
available products in European comparison.

FLASH REPORT | 2021
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III.
Vállalkozások
nettó
árbevétele

119

milliárd Ft

116

milliárd Ft

638

millió Ft

17 488
milliárd Ft
a cégcsoport
teljes
nemzetközi
árbevétele

28

milliárd Ft

4,1

milliárd Ft

1

milliárd Ft
felett

43

milliárd Ft

A GVH AKTÍVAN ELLENŐRZI
AZ ERŐFÖLÉNYES VÁLLALATOK MAGATARTÁSAIT

Net turnover of
undertakings

•
•

Az eljárás alá vontak egyes termékei jelentős piaci pozícióval rendelkeznek a HoReCa szektorban értékesített
szénsavas üdítőitalok magyarországi piacán.
Összetett kedvezményrendszer található a partnerekkel kötött szerződésekben, amelyek alkalmasak
lehetnek a versenytársak kiszorítására.

•
•

Eljárás a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjével szemben közös erőfölénnyel való visszaélés
gyanúja miatt.
A három vállalkozás hallgatólagosan összehangolt, nagymértékben azonos piaci magatartást tanúsít, ami a
cementárakat befolyásolhatja.

•
•

Vizsgáljuk a védjegyeztetési gyakorlatát.
A magatartással kiszoríthatja versenytársait a műköröm készítéshez használt alapanyagok és eszközök
magyarországi piacáról.

•
•

A Google dalszövegkártya szolgáltatása a vele szerződött szolgáltató dalszövegeit jeleníti meg az organikus
keresési találatok elé sorolva.
Ezzel a Google az általános keresési szolgáltatások piacán fennálló erőfölényét a dalszöveg közzétételi
szolgáltatások piacára is átemelheti.

•
•
•
•
•
•
•

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.
A Használtautó.hu és a Jófogás üzemeltetője által kialakított kedvezmény-és szolgáltatásrendszert
vizsgálja a GVH.
A vizsgált magatartás alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására.
250-nél is több adatkérő végzést küldött ki a Hivatal.

A kavicspiac egyik jelentős szereplője vélhetően visszatartotta termelési kapacitását a magasabb eladási
ár elérése érdekében.

Utóvizsgálat keretében megállapította a GVH, hogy a Budapest Airport Zrt. eleget tett a korábbi
határozatában előírt kötelezettségeknek és új behajtási rendszert vezetett be, amely nem szorítja ki a
versenytársakat a behajtási, várakozási díjak, feltételek alkalmazásával.

A versenyjog nem tiltja, hogy egy vállalkozás erős
piaci pozíciót érjen el, részesedését növelje. Azonban
az erőfölényes vállalkozásoknak kiemelt felelősségük
van magatartásukat illetően. A nemzeti Versenyhivatal
figyeli az egyes piacokon a verseny helyzetét és
beavatkozik, ha úgy találja, hogy egy (vagy kivételes
esetekben több) vállalkozás visszaél gazdasági
erőfölényes helyzetével és korlátozza a versenyt,
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III.

THE GVH ACTIVELY MONITORS
THE BEHAVIOUR OF DOMINANT UNDERTAKINGS
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például kiszorít más vállalkozásokat a piacról, vagy
kizsákmányolja a fogyasztóit, vevőit. 2021-ben a GVH
8 ügyben is foglalkozott erőfölénnyel való visszaélés
gyanújával, ami kiemelkedő az előző évtizedhez
képest.
Az eljárások – a Budapest Airport ügy kivételével –
jelenleg zajlanak, versenyhatósági döntés még nem
született.

HUF

119
billion

HUF

116
billion

HUF

638
million

HUF

17 488

billion total
international turnover
of the group of
undertakings

HUF

28

billion

HUF

4,1

billion

over
HUF

1

•
•

Certain products of the investigated undertakings hold significant market positions in the Hungarian
market of carbonated soft drinks sold in the HoReCa sector.
The contracts concluded by partners include a complex system of discounts, which may be suitable for
excluding competitors.

•
•

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

•
•

We are investigating its trademark practices, this behaviour can exclude competitors on the market of raw
materials and tools used for creating artificial nails.
This behaviour can exclude competitors on the market of raw materials and tools used for creating artificial
nails.

•
•

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

•
•
•
•
•
•

billion

HUF

43

billion

•

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.
Launched an investigation launched against the operator of the Használtautó.hu and Jófogás websites due
to system of discounts and services designed for car dealers.
Conduct subject to the investigation may be suitable for excluding competitors.
The GVH sent more than 250 requests for information.

One of the largest undertaking engaged in gravel production is allegedly reduced its extraction capacity in
order to sell gravel at higher prices.

In the framework of a follow-up investigation the GVH established that Budapest Airport Zrt. had fulfilled
the obligations imposed in the decision of the GVH and introduced new drop-off system, which does not
exclude competitors related to the conditions applied for drop-off and short-stay.

The fact that an undertaking has gained a strong
market position or increased its market share is in
itself not prohibited by the Competition Act. However,
dominant undertakings have a higher standard of
responsibility for their behaviour. The national
competition authority monitors the state of
competition in each market and intervenes if it finds
that one (or in exceptional cases several) undertakings
engages in abuse of dominance and thereby

restricting competition, for example by excluding its
competitors or exploiting their consumers or
customers. In 2021, the GVH has investigated the
suspicion of abuse of a dominant position in 8 cases,
which is outstanding compared to the previous
decade. These proceedings – with the exception of
the Budapest Airport case – are of course still
underway; the GVH has not adopted decisions in
these cases.
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IV.

FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK –
ÖSSZEFONÓDÁS-BEJELENTÉSEK A GVH-NÁL

A GVH-hoz beérkezett összefonódás bejelentések számának
és a tranzakcióval érintett céltársaságok árbevételének alakulása
2019 és 2021 között

1.
Mrd Ft
600

542,7

500

445,6

400

336,4

300
200
100
0

2019

2020

Összefonódás
bejelentések száma (db)

2.

68

61

57

2021

Céltársaságok árbevétele
(mrd Ft)

Hatékony és gyors ügyintézés a fúziós eljárásokban

64 jóváhagyott összefonódás versenyaggály nem merült fel
59 hatósági bizonyítvány
4 napos ügyintézési határidővel

55 ügyben
előzetes
egyeztetéssel

18

A GVH ellenőriz minden, a gazdaság
szempontjából lényeges vállalategyesülést
vagy felvásárlást. A versenytörvényben
meghatározott
árbevételi
küszöbszámok
elérése esetén a vállalkozásoknak az
összefonódást be kell jelenteniük a GVH-nál.
2021-ben összesen 68 összefonódásról szóló
bejelentés érkezett a GVH-hoz, amely nem csak
a 2020-as adatokhoz képest mutat közel
11,5%-os
növekedést,
hanem
egyben
rekordszámú
bejelentést
is
jelent.
A kiemelkedően magas ügyszám ráadásul úgy
valósult meg, hogy a bürkorácia-csökkentési
reformnak köszönhetően az állami irányítású
kockázati tőkealapok egyes tranzakcióit a Tpvt.
2021. szeptember 30-án hatályba lépett
módosítása értelmében nem kell bejelenteni a
GVH-hoz.
A
összefonódással
érintett
céltársaságok magyarországi árbevételének
összege is jelentősen megnőtt a tavalyi évhez
képest, azaz nem csak több, de átlagosan
nagyobb
méretű
vállalkozások
feletti
tranzakciókat jelentettek be a hatósághoz.
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2021-ben a GVH összesen 64 összefonódást
hagyott jóvá. Mivel az összefonódások egyikében
sem azonosított a GVH versenyaggályt, így
feltétel vagy kötelezés előírására egyik
tranzakció esetében sem volt szükség.
A jóváhagyott fúziók 92%-ában igen rövid idő
alatt (átlagos ügyintézési idő 4 nap) hatósági
bizonyítvány kiadásával tudomásul vette a GVH
az összefonódást. Európában a magyar
versenyhatóság kezeli az egyik leggyorsabban a
versenyaggályt fel nem vető összefonódásbejelentések jóváhagyását.
A hatékony előkészítő munka gyorsabb
eljárásokat eredményezett. A hatósági
bizonyítvánnyal zárt ügyek több, mint 93%-ában
éltek a vállalkozások azzal a lehetőséggel, hogy
tervezett tranzakcióikról a bejelentést
megelőzően előzetesen egyeztessenek a GVH
munkatársaival. A nemzeti versenyhatóság
2021-ben 80 tranzakció kapcsán folytatott
előzetes egyeztetést.

IV.

DEVELOPING UNDERTAKINGS –
MERGER NOTIFICATIONS SUBMITTED TO THE GVH

Development of the number or merger notifications received by
the GVH and the revenue of the target undertakings affected by the
transaction between 2019 and 2021

1.
HUF billion
600

542,7

500

445,6

400

336,4

300
200
100
0

2019

2020

Number of merger
notifications (pcs)

2.

68

61

57

2021

Revenue of the target
undertakings (HUF billion)

The GVH investigates all mergers and
acquisitions which might be essential from the
point of view of the national economy.
Certain transactions fall under notification
obligations if the applicable turnover thresholds
are met.
In 2021, the GVH received a total of 68 merger
notifications, which not only shows an increase
of almost 11.5% compared to 2020, but also
represents a record number of notifications.
The exceptionally high number of cases was
achieved despite the fact that due to the
bureaucracy reduction reform; certain
transactions of state-owned venture capital
funds do not have to be notified to the GVH as a
result of an amendment of the Competition Act
entered into force on 30 September 2021. The
revenue of the target undertakings affected by
the transactions increased significantly
compared to the previous year, i.e. not only
more transactions but transactions of larger
undertakings were notified to the authority.

Efficient and fast administration in merger proceedings

Number of
mergers approved:
64 no competition
concerns identified
Official certificate issued: 59
Time limit for the
administration 4 days

Pre-notification
in 55 cases

In 2021, the GVH approved 64 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. 92% 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. In Europe, the Hungarian
Competition Authority   is one of the fastest to
handle merger notifications that do not raise
competition concerns.
The effective preparatory work resulted in faster
proceedings. In 93% 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. In 2021, pre-notification
contacts took place in the case of 80 transactions
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V.

Megindított versenyfelügyeleti eljárások száma
ügytípusonként, 2019 és 2021 között

1.
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FELLÉPÜNK A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN
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5
0

fogyasztóvédelmi
ügyek

4

20
15
10

0 0
vendéglátóipari
italbeszerzések

erőfölényes
ügyek

6

12

23

22

24

25

21

9

összefonódások
ellenőrzése

állapította meg és mintegy 449 millió Ft bírságot
szabott ki. A versenyhatóság a harmadik gyorsított
ágazati vizsgálatával pedig a koronavírus gyorstesztek
európai viszonylatban is magas hazai árszintjét
vizsgálja. A GVH 2021-ben az építőipari ágazatot érintő
esetleges versenyproblémák kezelésére is különös
figyelmet fordított, emellett a nagy technológiai
vállalkozások magatartásainak vizsgálata is kiemelkedő
volt. A 2021-es évben és jelenleg is   az elmúlt évtized
viszonylag kevés erőfölényes ügye után 8 erőfölénnyel
visszaélést vizsgáló eljárás van, ill. volt folyamatban a
GVH előtt.

4 981
1 932

13

4

3

fogyasztóvédelmi
ügyek
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15

1 075

4

1
erőfölényes
ügyek

10

14
8

4 3

0

millió
Ft

2020

25

2021

20

kiszabott
bírság

15
10

kizárólag beszerzéssel kapcsolatos kikötéseket, illetve
előírják a vendéglátó üzletek számára valamennyi
értékesített italtermék-kategóriában legalább két
gyártó termékeinek árusítását.

0

12

9

6

0 0
beverage procurement restrictive
in HORECA sector
agreements

2021

9

merger
control

the pandemic and imposed a fine of approx. HUF 449
million. In its third accelerated sector inquiry, the
competition authority is also examining the high price
level of coronavirus rapid tests in European comparison.
In 2021, the GVH continued to pay particular attention
to addressing possible competition concerns affecting
the construction sector. Besides, investigating the
behaviour of large technology companies was also
outstanding. In 2021, after relatively few cases of abuse
of dominance in the last decade, there are 8 cases of
abuse of dominance proceedings ongoing (some of
them already closed).

Number of competition supervision proceedings closed and
competition supervision fine imposed between 2019 and 2021
29
23

22

2019

16 272
3 859

7 347
4 981
1 932

5
összefonódások
ellenőrzése

6

5

abuse of
dominance

consumer
protection

2.
30

8

4

The fight against cartels, which are particularly harmful
to society and the economy, was crucial during the last
year. In 2021, the national competition authority
initiated one and a half times as many cartel proceedings
as in previous years and closed a number of high-profile
cartel cases. Nearly 90% of the fines imposed were for
uncovering anti-competitive practices.
In 2021, it was a priority of the GVH to detect abusive
practices related to the COVID-19 pandemic. In addition
to initiating 4 new competition supervision proceedings,
the GVH established infringement in 4 cases due to
misleading commercial practices in connection with

2019

4
versenykorlátozó
megállapodások

2020

10

10
5

3 859

7 347

2019

23

15

16 272

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
7/B. §-a 2021-től új ellenőrzési hatáskört adott a
GVH-nak: a vendéglátóipar italbeszerzésekkel
összefüggésben speciális szabályok korlátozzák a

20

9

versenykorlátozó
megállapodások

29

5
0

30

Lezárt versenyfelügyeleti eljárások száma és a kiszabott
versenyfelügyeleti bírságok ügytípusonként, 2019 és 2021 között

30
25

6

5

A tavalyi évben meghatározó volt a társadalom és
gazdaság számára különösen káros kartellek elleni
küzdelem. A nemzeti versenyhatóság a 2021-es évben
másfélszer annyi kartell eljárást indított, mint az előző
években és számos nagy hatású kartell ügyet zárt le.
A kiszabott bírságok közel 90%-a versenykorlátozó
magatartások feltárása során született.
A tavalyi évben is a GVH prioritása volt a COVID-19
járvánnyal összefüggő visszaélések feltárása. 4 új
versenyfelügyeleti eljárás indítása mellett 4, a járvánnyal
összefüggésben
megtévesztő
kereskedelmi
kommunikációt folytató vállalkozás jogsértését

2.

2021

20

10

Number of competition supervision proceedings initiated
between 2019 and 2021

1.

2019

23

WE TAKE ACTION FOR FAIR COMPETITION
FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

1 075

3

consumer
protection

13

4

4

1
abuse of
dominance

Article 7/B of the Act CLXIV of 2005 on Trade provides
the GVH with a new power: in connection with the
beverage procurement in HoReCa sector special
rules curtail the prevalence of exclusive beverage

2020

15

10

HUF
million

14
8

2021
fine
imposed

8

4
restrictive
agreements

merger
control

procurement contracts and catering units are obliged
to offer the products of at least two different
manufacturers for sale in each beverage category.
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V.

Az eljárás alá vontak száma a 2020-ban és 2021-ben megindított,
valamint lezárt versenyfelügyeleti eljárásokban

3.
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Number of undertakings concerned in the proceedings launched and
closed in 2020 and in 2021
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WE TAKE ACTION FOR FAIR COMPETITION
FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS
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PROCEEDINGS
CLOSED WITH
INFRINGEMENT
AND COMMITMENT
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A GVH országos hatáskörben védi a tisztességes
versenyt és fellép a fogyasztókkal szembeni
jogsértések ellen: nem csak a fővárosban, hanem
vidéken is aktív a GVH. 2021-ben 124 vállalkozással
szemben indítottunk versenyfelügyeleti eljárást,
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V.

FELLÉPÜNK A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN
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61 budapesti, 46 vidéki és 17 külföldi székhelyű cég
jogsértést felvető magatartását vizsgáljuk. A jogsértő
71 vállalkozás közül 33 budapesti, 30 vidéki, 8 külföldi
székhelyű.

2
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1
-

1
2

1
1

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 2021, we initiated competition supervision
proceedings against 124 undertakings, we are

2
3

3

0
1

3
2

1
3

currently investigating the allegedly infringing
behaviour of 61 undertakings seated in Budapest,
46 seated outside the capital and 17 seated abroad.
Out of the 71 undertakings found guilty of
infringement, 33 were seated in Budapest, 30 seated
outside the capital, 8 seated abroad.
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V.

FELLÉPÜNK A TISZTA VERSENYÉRT
A FOGYASZTÓK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

4.

Megéri együttműködni a GVH-val
Az együttműködés bírságcsökkentő értéke a GVH versenyfelügyeleti
eljárásaiban 2020-ban és 2021-ben

millió Ft
4 500

2020

2 500

2021
2 108

2 000
834
500
192
0

24

0
Egyezségi
eljárás

Kompenzáció

2021-ben 24 vállalkozás összesen több mint
7.598 millió forint összegben ért el bírságcsökkentést,
vagy -elengedést, ami a tavaly kiszabott több mint
18 204 millió forint versenyfelügyeleti bírság
összegéhez viszonyítva a kiszabható bírságból
29% kedvezményt jelent.

Figyelembe vettük a Covid hatását is az eljárásokban

4 ÜGYBEN
154 MILLIÓ FT
RÉSZLETFIZETÉS
VAGY
HALASZTÁS
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2021
2 108

2 000

5 ÜGYBEN
204 MILLIÓ FT
BÍRSÁGCSÖKKENTÉS

A Versenytanács a versenyfelügyeleti
eljárásokban a bírság mértékének
meghatározása vagy más fizetési
kedvezmény engedélyezése körében
2021-ben is figyelembe vette az eljárás
alá vont vállalkozások gazdasági
helyzetét, és a COVID-19 járvány okozta
gazdasági nehézségeket.

1 676

834
366

332
192

Jogorvoslatról
Beismerés,
Engedékenység
lemondás
tények nem vitatása

FIZETÉSI
KEDVEZMÉNYEK
A COVID MIATT

4 260

2020

2 500

116 131

86

Együttműködéssel
jelentősen
csökkenthetőek
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.

5.

The value of cooperation as ﬁne reduction in the competition supervision proceedings
of the GVH in 2020 and 2021 (HUF million)

500

0
Utólagos
megfelelés

1 676

366

332

It is worth cooperating with the GVH

HUF million
4 500

4 260

WE TAKE ACTION FOR FAIR COMPETITION
FOR THE BENEFIT OF CONSUMERS

0

86

116 131
0

Ex post
compliance

Waiving the right
Admitting
to legal
the infringement,
remedy
not disputing the facts

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

5.

0

Leniency

Settlement

Compensation

GVH does not even establish that an infringement
was committed. In 2021, 24 undertakings received a
total of more than HUF 7.598 million fine reduction or
immunity from fines, which constitutes a 29%
reduction compared of the competition supervision
fines of HUF 18 204 million imposed in 2021.

We took into consideration the effects of COVID-19
in the course of the proceedings
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 also took into
account in 2021 the financial situation
of the undertakings subject to the
proceedings and the economic
difficulties caused by the COVID-19
pandemic.

PAYMENT
FACILITIES
DUE TO COVID-19

HUF
154 MILLION
OF FINES PAID
IN INSTALMENTS
OR EXTENSION
IN 4 CASES

HUF
204 MILLION
IN FINE
REDUCTION
IN 5 CASES
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VI.

AKTÍV HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS –
KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK, SAJTÓKAPCSOLAT

Az ICN 2021. konferencia
számokban

1768
97
országból

regisztráció

1résztvevő
363

10belépés
035

Legfontosabb eredmények:

105
előadó

15

szervező
kolléga

49

millió forint
szervezési
költség*
* A tervezett költségvetési
összeg 1/8-a.

A világjárvány ellenére sem álltak le a versenyjogi élet
szakmai fórumai, hanem áthelyeződtek az online
térbe. A GVH kollégái 2021-ben összesen 230,
tipikusan online rendezvényen vettek részt, ebből

230

konferencia

26

A GVH 2021-ben is aktív szereplő volt a nemzetközi
versenypolitikai
és
versenyjogi
színtéren.
A multilaterális és kétoldalú kapcsolatok fenntartása
mellett 2021 októberében – virtuálisan – Budapestre
hozta a világ versenyhatóságait a 2021-ben 20 éves
nemzetközi
versenyhálózat
(ICN)
éves
konferenciájára.
Házigazdaként egy különleges projekt keretében
felmérést készített a GVH a világ versenyhatóságai és
a nem kormányzati tanácsadók körében a környezeti
fenntarthatóság versenyjogi jogalkalmazásban való
figyelembevételéről.
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61

rendezvény

•
fenntarthatóság figyelembevétele olyan kihívás,
• Aamely
felkészülést igényel.
kérdések várnak tisztázásra, ún.
• Fontos
„versenypolitikai K+F” szükséges az előrelépéshez.
a témában a nemzetközi
• Kulcsfontosságú
együttműködés.
üzleti élet számára e téren is fontos a
• Azkiszámíthatóság.
Kevés még a tapasztalat, de széleskörű
támogatottság és érdeklődés észlelhető.

61 rendezvényen előadóként. A GVH elnöke számára
is rendkívül aktív volt a 2021-es év, hiszen
22 alkalommal tartott előadást, ebből nemzetközi
fórum előtt 10 alkalommal szólalt fel.

22

elnöki előadás

10

külföldi
fórum előtt

VI.

ACTIVE DOMESTIC AND INTERNATIONAL INVOLVEMENT
- CONFERENCES, SPEECHES, PRESS RELATIONS

ICN 2021 Conference
in numbers

1768
97
countries

registrations from

1 363

participants

10access
035
to
the platform

105

speakers

15

colleagues
in charge of the
organisation

HUF

49

million
cost of organizing
the event

In 2021, the GVH continued to be an active player in
the international competition policy and competition
law stage. In addition to maintaining multilateral and
bilateral relations, in October 2021, it brought
together – in a virtual form –competition authorities
from around the world to Budapest for the annual
conference of the International Competition Network
(ICN), which celebrated its 20th anniversary in 2021.
As a host, the GVH prepared a special project that
surveyed the environmental sustainability aspects of
competition law enforcement among competition
authorities and non-governmental advisors (’NGAs’)
across the globe.
Main findings are as follows:

is still limited, but there is widespread
• Experience
support and interest.
sustainability is a challenge that
• Considering
requires careful preparation.
issues await clarification, ‘Competition
• Important
policy R&D’ is needed to move forward.
• International cooperation on the topic is key.
• Predictability is important for businesses.

* 1/8 of the planned budget.

Despite the pandemic, the professional forums   of
competition law did not stop but moved to the online
space. In 2021, the GVH’s colleagues took part in a
total of 230, typically online, events, of which 61 were

230

conferences
attended

61

events

speakers. The year 2021 was also extremely active
for the President of the GVH, as he gave 22 speeches,
of which he spoke 10 times before an international
forum.

22

speeches given
by the President
of the GVH

10

speeches
in foreign
forums
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VI.

1

6

Görögország

Magyarország

Ukrajna

Románia

Svédország

Egyesült Királyság

Hollandia

Spanyolorszég

Hong Kong

Franciország

Németország

Európai Bizottság

Egyesült Államok

Mexikó

Oroszország

Kanada

Olaszország

Portugália

WIPO

WilmerHale

OECD

RÉSZVÉTEL A
SZEMINÁRIUMOKON
Hong Kong

NUMBER OF
SPEAKERS

1

1

3

2

1

1

2

28

Ukrajna

14

Grúzia

5

3

1

2

1

1

2

1

12

28

Kyrgyzstan

16

OECD
Ukraine

14

Georgia

5

Üzbegisztán

EEC

Uzbekistan

2

EEC

12

Azerbajdzsán

Azerbaijan

12

Spanyolország

3

12

Spain

3

GVH

GVH

79

Horvátország

10

Koszovó

8

Montenegró

18

ÉszakMacedónia

Bosznia
Hercegovina

Albánia

9

14

8

A GVH az OECD-vel együttműködésben 2005 óta
működteti a Budapesti 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

2.

Szerbia

12

Bulgária

Románia

12

7

Moldova

53

79

Örményország

14

jólétéhez. 2021-ben 6 versenyjogi tematikájú virtuális
szemináriumot szervezett a 19 kedvezményezett
versenyhatóság
részére,
amelyen
összesen
480 résztvevőt és 45 előadót látott vendégül.
2021-ben indult a ROK új kezdeményezése, melyben
egy angol, illetve orosz nyelvű oktatóvideo-sorozat
8 kisfilmje jelent meg.

10

Kosovo

8

Montenegro

18

SAJTÓKOMMUNIKÁCIÓ

sajtómegkeresés

146

North
Macedonia

Bosznia
Hercegovina

14

8

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

206
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2 383

Serbia

12

Bulgaria

Romania

12

7

Armenia

Moldova

14

53

The RCC organised 6 competition-themed virtual
seminars in 2021, for the 19 primary beneficiary
competition authorities, with a total of
480 participants and 45 speakers.
A new initiative of the RCC was launched in 2021,
in which 8 short films of an educational video series
in English and Russian were published.

NEWS

INTERJÚK

sajtóközlemények

105

Facebook követő

9

Communication

print interjú

1

TV interjú

5

telefonos interjú

41

COMMUNICATION

Press inquiries

146

LinkedIn poszt

116

INTERVIEWS

Press releases

105

in
Facebook poszt

Albania

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.

2.

Kommunikáció

Croatia

NEWS

28

6

19

10

2

1

Kazakhstan

Belarus

3

16

OECD

3

25

Procurement
Authority
of Hungary

Kirgizisztán

1

Russia

1

19

10

1

Kazahsztán

Fehéroroszország

3

8

Hong Kong

25

Közbeszerzési
Hatóság

2

NUMBER OF
PARTICIPANTS

Oroszország

1

1

OECD

1

WilmerHale

2

WIPO

1

Portugal

1

Italy

2

Canada

1

Russia

3

Mexico

3

USA

1

European Commission

2

Germany

1

France

1

Hong Kong

2

Spain

3

The Netherlands

1

UK

1

Sweden

1

Romania

8

Ukraine

2

Hungary

1
Izrael

SZEMINÁRIUM
ELŐADÓK

Activities of the OECD-GVH Regional Centre
for Competition in Budapest

1.

Greece

OECD-GVH Budapesti Versenyügyi
Regionális Oktatási Központ tevékenysége

1.

ACTIVE DOMESTIC AND INTERNATIONAL INVOLVEMENT
- CONFERENCES, SPEECHES, PRESS RELATIONS

Israel

VI.

AKTÍV HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS –
KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK, SAJTÓKAPCSOLAT

print interview

1

TV interviews

5

interviews via phone

41

in
elnöki interjú

23

SOCIAL MEDIA

Facebook post

206

Facebook followers

2 383

LinkedIn post

116

presidential interviews

23
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VII.

MINDEN FOGYASZTÓI ÉS PIACI
JELZÉSRE ODAFIGYELÜNK

Panaszok és bejelentések számának alakulása
2019 és 2021 között

1.

Panaszok száma (db)

db

Bejelentések száma (db)

1 600
1 400
1 200
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88
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2019
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2021

Panasszal kapcsolatos lezárt
eljárások számszerű eredménye 2021-ben

2.
38

Versenyfelügyeleti
eljárás indult

172
437

528

Segítség a panasz
célbajuttatásában
Jogi tájékoztatás
a panaszosnak
Ügyindítás feltételei
nem álltak fenn

3.

Versenyfelügyeleti
eljárás indult

33

Áttétel a hatáskörrel
rendelkező hatósághoz
Ügyindítás feltételei
nem álltak fenn

30

2021-ben 38 panasz kapcsán versenyfelügyeleti
eljárást folytatott a nemzeti versenyhatóság,
majdnem minden harmadik panaszosnak
(437 panasz) segítettünk, hogy eljusson ügyével
ahhoz a szervhez, amely érdemben tud segíteni
panasza orvoslásában. A GVH munkatársai által
kezelt panaszok közel felét tette ki azon
panaszok aránya (528 panasz), melyekben
általános jogi tájékoztatás nyújtásával tudtunk
segítséget nyújtani.

Bejelentéssel kapcsolatos
elintézett eljárások eredménye 2021-ben

13

45

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-ben
is
többen
fordultak
a
Versenyhatósághoz, mint a járványt megelőző
években. 1418 panaszt és 88 bejelentést
nyújtottak be állampolgárok és vállalkozások.
2019-hez képest egyharmadával (30-34%) nőtt
2020-ban és 2021-ben is a panaszok és
bejelentések száma.
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A 2021-ben lezárt bejelentések alapján
12 versenyfelügyeleti eljárás indult (egy esetben
két bejelentés alapján). Ez azt jelenti, hogy – a
vállalkozások összefonódásait nem számítva – a
2021-ben
megindított
versenyfelügyeleti
eljárások (42) közül minden negyedik ügy
bejelentés alapján indult meg. A bejelentések
36%-ában (33) át tudtunk irányítani a bejelentőt
ahhoz a közigazgatási szervhez, amelyik eljárást
tud folytatni a bejelentésben megjelölt jogsértés
tárgyában.

VII.

WE PAY ATTENTION TO ALL CONSUMER AND
MARKET SIGNALS

Development of the number of formal and informal complaints
between 2019 and 2021

1.

Number of informal complaints (pcs)

pcs

Number of formal complaints (pcs)

1 600
1 400
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0

108

88

1 002

1 441

1 418

2019

2020

2021

154

Quantified result of the proceedings closed with respect
to the complaints in 2021

2.

Competition supervision
proceeding initiated

38

Assistance in forwarding
the complaint
to the competent body

172
437

In 2021, 38 informal complaints resulted in a
competition supervision proceeding being
initiated. We were able to assist more than every
third complainants (437 informal complaints) in
getting their case before the administrative
body able to resolve their complaint in a
meaningful manner. The proportion of
complaints in which the GVH was able to provide
general legal information accounted for almost
half of the complaints handled (528 complaints).

Results of the closed proceedings related
to formal complaints in 2021
Competition supervision
proceeding initiated

13

45

Legal information
for the complainant
The conditions for the
opening of a competition
supervision proceeding
are not fulﬁlled

528

3.

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 2021
than in the years before the pandemic. Citizens
and undertakings submitted 1418 informal
complaints and 88 formal complaints in 2021,
which shows a more than one third (30-34%)
increase compared to the number of consumer
signals received in 2019.

33

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

In 2021, 12 competition supervision proceedings
were initiated on the basis of formal complaints
received by the GVH (in one case on the basis of
two formal complaints). This means that from all
competition supervision proceedings (42)
initiated in 2021, not counting the concentration
of undertakings, every fourth signal by a citizen
resulted in a competition supervision
proceeding being launched. We managed to
direct 36% of the complainants (33) to the public
administrative body which is competent to
investigate the alleged infringing practice
indicated in the formal complaint.
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VIII.

VIII.

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYESSÉGE

A 2020 és 2021-ben meghozott ügyzáró versenytanácsi döntésekkel
A 2020 és 2021-ben meghozott ügyzáró versenytanácsi döntésekkel
szemben
bíróságnál indított jogorvoslatok aránya
szemben bíróságnál indított jogorvoslatok aránya
ügytípusonként
és a peresített
ügytípusonként
és a peresítettbírságösszeg
bírságösszeg (millió Ft)

1.

jogorvoslattal élt

nem élt jogorvoslattal
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2 000

0

2020
2021
Erőfölényes
ügyek

14
2020
2021
Versenykorlátozó
megállapodások

11

2020
2021
Összefonódások
ellenőrzése

0

Az eljárás alá vont vállalkozások eredményes
együttműködése a Versenyhivatallal az elmúlt
időszakban jelentősen megnövekedett.
A GVH határozataival szemben indított bírósági
eljárásokban a bíróság 2021-ben az esetek
háromnegyedében megerősítette a GVH álláspontját
a jogsértések megítéléséről.

14 000
12 000

40
30

1 000

amount

16

6 000
4 000

amount of ﬁne subject
to the appeal (HUF million)

12 932

31

8 000

31

2020-hoz képest tavaly mintegy a felére csökkent a
vállalkozások perelési hajlandósága a versenytanácsi
döntésekkel szemben az eljárás alá vont vállalkozások
teljes számához viszonyítva. A 2021-ben kiszabott 18
204 millió forint versenyfelügyeleti bírság mintegy
háromnegyedét (13 881 millió forint) peresítették.
A fenti adatok is alátámasztják, hogy érdemes
együttműködni a GVH-val.

32

pcs
60

10 000

20
10

14 000

HUF
million

appealed

did not appeal

összeg

12 932

The ratio of appeals submitted to courts against the final decisions
The ratio of appeals submitted to courts against the ﬁnal decisions
of the
competition council in 2020 and 2021, broken down by case
of the competition council in 2020 and 2021, broken down
typebyand
amount
subject
appeal
casethe
typefine
and the
ﬁne amount
subjecttotothe
the appeal
(HUF million )

1.

peresített bírságösszeg
(millió Ft)

EFFECTIVENESS OF JUDICIAL REVIEW

9
3

6 166

10 000

41
8 000

31

6 000

20
10
0

4 000
10

28

2020
2021
consumer
protection

949

1 000
0

2 000

0

2020
2021
abuse of
dominance

In 2021, compared to 2020, the willingness of
undertakings to sue against the decisions of the
Competition Council decreased by about 47%.
Approx. 73% (HUF 13.050 million) out of the fines
imposed in the 2021, worth HUF 17.846 million in
total, was challenged in court. The above data also
support that it is worth cooperating with the GVH.

14
2020
2021
restrictive
agreements

11

2020
2021
merger
control

0

The effective cooperation of the undertakings
subject to the proceedings with the Competition
Authority has increased significantly in the recent
period.
In 2021, the courts adopted judgements upholding
the decisions of the GVH in 75% of all proceedings
initiated against the decisions of the Authority.
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IX.

A nemzeti versenyhatóságnál elkötelezett, magasan képzett
szakemberek dolgoznak

1.
%

18%

17%

19%

15%

15

10%

10
5
0

2017

2018

2019

2020

A GVH ösztönzi és támogatja munkatársai
önképzését a szervezet számára fontos
ismeret, tudás megszerzésében. Jelenleg
10 munkatárs képzését támogatjuk tanulmányi
szerződés keretében.
A GVH munkatársai képzett szakemberek, a
létszám fele jogász, 16%-a közgazdász
végzettségű. A szakmai létszámon belül a
közgazdászok számát növelni tudtuk 2021-ben.
A szakemberállomány bővülése mellett a
létszám összetétele minőségi változáson ment
át: zömében több diplomás munkaerő érkezett
a nemzeti versenyhatósághoz, így a
másoddiplomával rendelkezők aránya 20%-al
növekedett.

2.

2021

Végzettség szerinti összetétel 2020-2021
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adminisztratív
2021
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nő

Az intézményi átlagéletkor 38,5 év volt 2020 végén,
azaz a korábbi évekhez képest nem történt érdemi
változás. A GVH állományának jelentős részét alkotják
a fiatal szakemberek (a 36 év alatti korosztály aránya
47%), közöttük is a nők aránya domináns.
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20

létszám
30

2018

2019

2020
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The GVH encourages and supports the selftraining of its employees in order to acquire
knowledge important to the organization, and
we currently support the training of
10 employees within the framework of a study
contract.
The staff of the GVH are qualified professionals,
half of them are lawyers, while the proportion
of the economists is 16%. Within the
professional staff, we were able to increase the
number of economists in 2021. In addition to
the increase in the number of professionals,
the composition of the number of employees
has undergone a qualitative change: most of
the newcomers have arrived with more than
one degree to the national competition
authority, therefore the proportion of those
with a second degree has increased by 20%.

Composition by qualification 2020, 2021
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The average age of a staff member at the GVH was
38.5 years at the end of 2020, meaning no significant
change from previous years. A significant proportion
of the staff of the GVH consists of young professionals
(47% of the staff is under 36 years), among them, the
proportion of women is dominant.
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15
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20
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This year, 22 new professionals came to the GVH and
13 colleagues left. The ratio of outgoing employees
to the average number of staff is 10%, the last time
that the employee turnover rate was so low was in
2016. During the year, we continuously filled our
vacancies by announcing new openings: we closed
2020 with 14 vacancies, and at the end of 2021 we
only had 8 vacancies. The average number of staff
was 121 in 2020 and 125 in 2021. At the end of the
year, 128 colleagues worked for safeguarding fair
competition for the benefit of Hungarian consumers.

Employee turnover rate 2016-2021

2.

Fiatalos munkahely

kor
66-70

34

jogász

61

WHAT IS BEHIND THE ACHIEVEMENTS OF 2021

The staff of the national competition authority is dedicated,
highly qualified professionals

1.

Tavaly 22 új szakember érkezett a GVH-hoz és
13 kolléga távozott. A távozott munkatársak aránya
az átlagos állományi létszámhoz viszonyítva 10%,
amely fluktuációs mutató legutoljára 2016-ban volt
ilyen alacsony.
Az év során az üres álláshelyeinket pályázatok
kiírásával folyamatosan töltöttük fel: 2020-at még
14 üres álláshellyel zártuk, 2021 végén 8 üres
álláshelyünk volt. Az éves átlagos statisztikai
állományi létszám 2020-ban 121 fő, míg 2021-ben
125 fő volt. Az év végén 128 kolléga dolgozott a tiszta
hazai versenyért, a magyar fogyasztók védelme
érdekében.

Fluktuációs ráta 2017-2021

20

IX.

AMI A 2021-ES ÉV EREDMÉNYEI MÖGÖTT VAN

10

0

10

20

30

Nr of staff

FLASH REPORT | 2021

35

IX.
3.

3.

Családbarát munkahely

A nemzeti versenyhatóság 2021-ben is elnyerte a
családbarát munkahely elismerést az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton. Idei
eredményeink közé tartozik, hogy gyermekbarát

12

hivatali munkaállomást alakítottunk ki és elindítottuk
a „work-life balance coaching” programot, amelyben
jelenleg 20 munkatársunk vesz részt.

Összesen 105
(18 évnél ﬁatalabb)
gyermeket nevelnek
a kollégák.

Family-Friendly Workplace

In 2021, the national competition authority also won
the title ’Family-Friendly Workplace’ in a contest held
by Ministry of Human Resources. Our results this year
include the development of a child-friendly office

workstation and the launch of a ‘work-life balance
coaching’ programme, in which 20 of our employees
are currently participating .

RAISING CHILDREN AT THE GVH

2021

2021

2

12

57
2021. december 31-én a GVH 57 munkatársának
volt 18 évesnél ﬁatalabb gyermeke.

105

7%

A 3 vagy
több gyermeket
nevelő munkatársak
aránya a létszám 7%-a.

2

12 children were born in 2021, the number of births
was no higher in any of the previous years, and at the end of
2021 the GVH has 2 pregnant employees.

A total of 105 children
(under the age of 18)
are raised by colleagues
of the GVH.

4.

Teljes átoltottság 2021 végére

57
As of 31 December 2021,
57 employees of the GVH have children under the age of 18.

105

7%

The proportion
of staff members
raising 3 or more
children is 7%.

Full vaccination by the end of 2021

A koronavírus járvány harmadik és negyedik hullámában is elsődleges prioritást élvezett a kollégák és
családtagjaik egészségének és életének megóvása.  A GVH a koronavírus járvány egyik hullámánál sem állt le,
a folyamatos munkavégzést biztosítottuk.

Protecting the health and lives of colleagues and their families has been a top priority in both the third and
fourth waves of the coronavirus epidemic. The GVH did not stop at any wave of the coronavirus pandemic,
we ensured continuous work.

• 2021-ben többet dolgoztunk, mint 2020-ban,
többet teljesítettünk a tervezettnél, több
• 2021-ben
szempontból is kiemelkedő év volt,
úgy tudott lenni a kartellek elleni küzdelem
• 2021
éve, hogy erőforrás átcsoportosítást hajtottunk

• We worked more in 2021 than in 2020,
achieved more than planned in 2021, it was an
• we
outstanding year in several respects,
was a year of fighting cartels by reallocating
• 2021
resources,
GVH started the year 2022 with full vaccination,
• the
our employees took responsibility for their

100%

végre,

teljes átoltottsággal kezdte a GVH,
• 2022-t
munkatársaink az oltás felvételével felelősséget
vállaltak a közösségükért.

36

WHAT IS BEHIND THE ACHIEVEMENTS OF 2021

GYERMEKNEVELÉS A GVH-NÁL

2021-ben 12 gyermek született, egyik évben sem
volt ennél magasabb a gyermekszületések száma, illetve
2021. év végén 2 várandós munkatársa volt a GVH-nak.

4.

IX.

AMI A 2021-ES ÉV EREDMÉNYEI MÖGÖTT VAN
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100%

community by taking the vaccine.

FLASH REPORT | 2021

37

IX.
5.

AMI A 2021-ES ÉV EREDMÉNYEI MÖGÖTT VAN

Elkötelezetten az integritás erősítéséért

A GVH elkötelezett szervezeti integritásának magas
szinten tartásában, vezetése az integritás erősítését
minden eszközével támogatja. Az idei évben a
nemzeti
versenyhatóság
megújította
Etikai
szabályzatát,
integrált
kockázatkezelési
eljárásrendjét, nagyobb hangsúlyt kaptak a nemzeti
érdekek előnyben részesítéséhez kapcsolódó
szabályok, előírások.

IX.
5.

WHAT IS BEHIND THE ACHIEVEMENTS OF 2021

Commitment to strengthening integrity

The GVH is committed to maintaining a high level of
organizational integrity and supports the
strengthening of integrity by all means.
This year, the national competition authority renewed
its Code of Ethics, its integrated risk management
procedure, and more emphasis was placed on the
rules and regulations related to the preference of
national interests.

A nemzeti versenyhatóság 2021-ben elkészítette és
közzétette Antikorrupciós részstratégiáját, amely
iránymutatást ad munkatársainak és szerződéses
partnereinek
is
a
GVH
korrupcióellenes
követelményeiről. Bevezettünk egy új, a GVH által
kötendő szerződésekben alkalmazandó átláthatósági
és korrupcióellenes rendelkezéseket tartalmazó
klauzulát a GVH integritását sértő esetleges
visszaélések megelőzésére. 2021-ben több mint 150
versenyeztetési eljárást folytatott le a GVH,
amelyekhez minden esetben egy szigorú jogi és
beszerzési szempontú kontroll kötődik.

6.

Stabil gazdálkodás, stabil működés

Mind a nemzeti versenyhatóság, mind az OECD GVH
Regionális Oktatási Központja tavaly is biztonságosan
működött gazdasági szempontból. A 2021-es ICN
konferencia online formában való megszervezésének
köszönhetően a tervezett költségvetési összeg egy

38
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nyolcadából megvalósult az esemény. A jelentős
költségvetési megtakarítást, 188.456.155 forintot
2022-ben utalja vissza a központi költségvetésbe a
GVH.

In 2021, the National Competition Authority prepared
and published its Anti-Corruption Strategy, which
also provides guidance to its employees and
contractual partners on the anti-corruption
requirements of the GVH. We have introduced a new
clause containing transparency and anti-corruption
provisions applicable in the contracts to be concluded
by the GVH in order to prevent possible abuses that
violate the integrity of the GVH. In 2021, the GVH
conducted more than 150 tendering procedures, all
of which are subject to strict legal and procurement
supervision.

6.

Stable financial management, stable operation

In 2021, both the national competition authority and
the OECD-GVH Regional Centre for Competition in
Budapest budget and financial management were
stable. Due to the virtual form of the ICN2021

Conference, the GVH used one-eighth of the planned
budget for the event. The significant budget savings
of HUF 188.456.155 will be transferred by the GVH to
the central budget in 2022.
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