A GVH vezető szakértőként vett részt az Eurázsiai Gazdasági Unió OECDértékelésében
Budapest, 2021. november 9. – Az OECD felkérésére a Gazdasági Versenyhivatal
vezető szakértőként vett részt az Eurázsiai Gazdasági Unió szakmai értékelésében. A 2021.
november 8-i szakértői ülésen Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke képviselte a nemzeti
versenyhatóságot.
A szakmai értékelések a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) munkájának alapvető
részét képezik. Az értékelés során az OECD és a felkért szakértők érdemben vizsgálják egy
ország (illetve jelen esetben egy közösség) versenyjoggal kapcsolatos jogi szabályozását és
politikáját. A folyamat értékes betekintést nyújt a verseny és a szabályozási kérdések kezelésébe,
a versenyjogi szabályok szilárdságától az intézményrendszer szerkezetéig és hatékonyságáig. A
szakmai értékelésekről szóló jelentések végül ajánlásokat tartalmaznak a versenyjoggal
kapcsolatos jogi szabályozás és politika tekintetében.
Az OECD az Eurázsiai Gazdasági Unió (Eurasian Economic Union, EAEU) szakmai
értékelésére Magyarországot, a Koreai Köztársaságot, Brazíliát és a COMESA-t (Common
Market for Eastern and Southern Africa, Kelet- és Dél-Afrika közös piaca) kérte fel vezető
szakértőként. A szakmai értékelés során az OECD júniusban folytatta le az első tényfeltáró
misszióját, melyet októberben immár a vezető szakértők részvételével követett a második. 2021.
november 8-án került sor a felsővezetői szintű szakértői ülésre, amelyen Rigó Csaba Balázs, a
Gazdasági Versenyhivatal elnöke képviselte a nemzeti versenyhatóságot. Az ülést Frederick
Jenny, az OECD Verseny Bizottságának elnöke vezette, aki méltatta a GVH munkáját, valamint
a lényegre törő hozzászólásokat.
„Örömmel vállaltam a feladatot, amely lehetőséget biztosított Magyarország nemzetközi
megbecsülésének növelésére. Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási
Központ munkáján keresztül a Kelet-Európában és Közép-Ázsiában betöltött szerepünk emellett
tovább fokozható” – mondta Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió szakmai értékeléséről szóló jelentést az OECD által
szervezett „Global Forum on Competition” keretében fogják bemutatni és megvitatni 2021.
december 8-án.
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