A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
GVH VKK/2013. SZ. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint
a tudatos fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozó programok támogatására

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyílt pályázatot hirdet meghatározott versenyjogi és
versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatallal és
védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó programok támogatására.

1.

A pályázati felhívás célja

A pályázati felhívás és az az alapján elnyerhető támogatás célja a versenyjog és a
versenypolitika, illetve a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal és
védelmének kérdéseivel foglalkozó magyarországi közélet és tudományos élet
működésének és fejlődésének elősegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott
programokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben. A támogatás célja az is, hogy
hozzájáruljon a versenyjoggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel, valamint a
tudatos fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos magyarországi és európai
uniós elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához, javulásához és finomodásához. A
támogatásnak nem célja a GVH konkrét jogalkalmazási tevékenységéhez – pl. folyamatban
lévő/előkészítés alatt álló versenyfelügyeleti vagy egyéb GVH eljárásokhoz (pl. ágazati
vizsgálatok) – közvetlenül kapcsolódó kutatások, illetve szakértői munka finanszírozása. A
pályázati felhívás feltételeit a GVH Támogatási útmutatójával együtt kell értelmezni, a
jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Támogatási útmutató
rendelkezései irányadók. A Támogatási útmutató letölthető a www.versenykultura.hu
oldalról.

2.

A pályázat tárgya

Pályázni az alábbi témakörök bármelyikében, a témakörben megvalósítható program
formájában (pl. kutatás, kompiláció, rendezvény) lehet:

1. téma: A kartellek által Magyarországon okozott károk mértéke (számszerűsítése)
Leírás: Versenypolitikai közhely, hogy a kartellezés a legsúlyosabb versenyjogi jogsértés,
amely súlyos gazdasági károkat okoz a vevőknek, összességében pedig a nemzetgazdaságnak,
elsősorban azáltal, hogy a versenyárnál magasabb árakhoz vezet. Ugyanakkor jelenleg nincs
megfelelő empirikus információ a kartellek által a magyar nemzetgazdaságnak okozott kár
mértékéről. A pályázati téma célja olyan kutatások, programok támogatása, melyek átfogó és
megalapozott képet adnak a Magyarországon működő kartellek által okozott károkról a
rendszerváltást követő időszakban, vagy annak egy részében (pl. előző évized, vagy elmúlt
évek), a gazdaság egészében, vagy valamely gazdasági területen (pl. egy adott iparágban,
földrajzi területen, vagy a közbeszerzések területén). A kutatás, program szorítkozhat a GVH
által feltárt kartellekre is, a GVH azonban a kutatást nem tudja támogatni üzleti titoknak
minősülő információk rendelkezésre bocsátásával, vagy kutatási asszisztensi
közreműködéssel. A pályázat céljának megfelelően nem feltétel, hogy az alkalmazott módszer
alkalmas legyen egyedi kartellügyekben okozott károk bírósági eljárásban felhasználható
pontosságú és megalapozottságú számszerűsítésére, de elvárás a megalapozott és transzparens
módszertan alkalmazása és a kutatás, program eredményét jelentő tanulmányban való
részletes megismerhetősége. (Nem tartoznak a kartellek körébe a klasszikus közös vállalati
együttműködések és a vertikális korlátozások.)
2. téma: A GVH társadalmi haszna – a GVH fogyasztóvédelmi eljárásaiból származó
közvetlen fogyasztói haszon mérésének lehetséges módszerei
Leírás: A fogyasztóvédelmi eljárások tekintetében jelenleg nem áll a GVH rendelkezésére
megfelelő módszertan a fogyasztóknál keletkező anyagi haszon részleges számszerűsítésére,
és az esetlegesen létező külföldi példák is kevéssé ismertek (az Office of Fair Trading által
alkalmazott módszerek kivételével). A pályázati téma célja olyan kutatások, programok
támogatása, melyek a GVH fogyasztóvédelmi tárgyú eljárásaival kapcsolatos átfogó ex-ante
impact assessment céljára a gyakorlatban is alkalmazható módszerekkel foglalkoznak
(ilyeneket tekintenek át és mutatnak be és elemeznek, ideértve alkalmazási módjukat és
feltételeiket is). A kutatás, program nem csak eredeti módszerekre vonatkozhat, hanem
külföldi példákra és azok gyakorlati használatára, illetve alkalmazási tapasztalataira is, sőt
előny lehet, ha valamely módszer kipróbált. Lehetséges téma a külföldi módszerek hazai
viszonyokra történő adaptálása is. A pályázat szorítkozhat valamely – jelentősebb –
ügycsoportra is. A pályázatnak nem célja, hogy a pályázó a közvetlen hasznot konkrétan
számszerűsítse a GVH eljárásaira vonatkozóan.
3. téma: A látencia mértéke a kartellezésben Magyarországon
Leírás: Hasonlóan a gazdasági (és egyéb) bűncselekményekhez, a kartellek nagy része is
titokban működik és csak egy részük kerül felderítésre. Jelenleg nincs információ arra
vonatkozóan, hogy milyen a ténylegesen működő és az ismertté váló kartellek aránya, hogy ez
az arány időben hogyan alakul, és milyen tényezők befolyásolják. A pályázati téma célja
olyan kutatások, programok támogatása, melyek átfogó és megalapozott képet adnak a
Magyarországon működő kartellek látenciájára vonatkozóan jelenleg, vagy a közelmúltban (a
rendszerváltást követő adott időszakban). Előny, ha a kutatás, program a látencia mértékén
felül annak változásával és a befolyásoló tényezőkkel is foglalkozik. A kutatás, program
irányulhat a gazdaság egészére, vagy valamely gazdasági területre (pl. egy adott iparágban,
földrajzi területen, vagy a közbeszerzések körében). A GVH nem tudja támogatni a kutatást
üzleti titoknak minősülő információk rendelkezésre bocsátásával, vagy kutatási asszisztensi
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közreműködéssel. Elvárás a megalapozott és transzparens módszertan alkalmazása és a
kutatás, program eredményét jelentő tanulmányban való részletes megismerhetősége. (Nem
tartoznak a kartellek körébe a klasszikus közös vállalati együttműködések és a vertikális
korlátozások.)
4. téma: Az engedékenységi politika keretében való együttműködés fékező- és hajtóerői
Leírás: Az engedékenységi politika alkalmazására Magyarországon elsőként a GVH elnöke és
a GVH elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke által közösen kiadott, 2/2003. számú, a
kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazásáról szóló közlemény alapján
került sor. Az engedékenység intézménye azóta bekerült a versenytörvénybe is. A pályázati
téma célja a hazai kis-, közép és nagyvállalatok esetében annak empirikus vizsgálata, hogy az
engedékenységi politika keretében való együttműködésről való döntéskor milyen tényezőket
és milyen súllyal vesznek figyelembe a vállalkozások. Elvárás, hogy a kutatás, program térjen
ki a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 78. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti mentességi kérelmek és a már eljárás indítás
utáni együttműködés kérdésére egyaránt.
5. téma: Beindult-e a verseny a hazai lakás-takarékpénztári piacon?
Leírás: A GVH 2010 során a hazai lakás-takarékpénztári piacot érintő ágazati vizsgálatot
folytatott le. (Az ágazati vizsgálat elérhető a www.gvh.hu oldal nyitólapján a Szakmai
felhasználóknak szóló részen az Ágazati vizsgálatok menüpontban.) A pályázati téma célja
annak körüljárása, illetve vizsgálata, hogy a GVH 2010. évi ágazati vizsgálata óta milyen
változások történtek a lakás-takarékpénztári piacon (vannak-e új belépők, új termékek, illetve
új kondíciók). Elvárás, hogy a kutatás, program elemezze a verseny ténylegesen alkalmazott,
és lehetséges eszközeit, valamint térjen ki a környező, szomszédos országokban tapasztalható
magasabb piaci penetráció hátterének lehetséges okaira és vesse össze az ottani
körülményeket a magyarországi viszonyokkal.
6. téma: A versenypolitika szerepe a gazdasági növekedés elősegítésében
Leírás: A GVH 2009 őszén jelentette meg John Fingleton elemzését „Miért van szükség
versenypolitikára nehéz gazdasági helyzetekben” címmel. (A kiadvány elérhető a
www.versenykultura.hu oldalon a GVH VKK Kiadványok, tájékoztató füzetek
menüpontban.) Ezt megelőzően a GVH 2007 nyarán egy irodalom összefoglaló elemzést is
készített a verseny és a termelékenység kapcsolatáról is. (Az elemzés elérhető a www.gvh.hu
oldalon az Elemzések, GVH tanulmányok menüpontban.) Jelen pályázati téma célja a verseny
és a gazdasági növekedés közötti kapcsolattal kapcsolatosan rendelkezésre álló hazai
ismeretek elmélyítése. Elvárás, hogy a kutatás, program a témát a nemzetközi irodalom
alapján – a fenti tanulmányok által kijelölt irányban, de azokon túlmutatóan – vizsgálja,
illetve kifejezetten Magyarországra, illetve egy vagy több magyar iparágra alkalmazva
mutassa be, például versenypolitikai beavatkozások vagy piacnyitások következményeit
elemezve.
7. téma: Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai
szolgáltatások liberalizációjára
Leírás: A pályázati téma célja az inkumbens postai szolgáltatók stratégiájában bekövetkezett
változások elemzése azon tagállamok esetében, amelyek a teljes piacnyitást Magyarországhoz
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képest már korábban megvalósították. Elvárás, hogy a kutatás, program térjen ki arra, hogy az
egyes tagállamok egyetemes postai szolgáltatásainak piacára a piacnyitást követően történt-e
tényleges belépés vagy sem, és amennyiben történt, ez hogyan és milyen ütemezésben zajlott,
és milyen változást hozott az inkumbens szolgáltató üzleti stratégiájában. A kutatás, program
vizsgálja meg az egyes inkumbens szolgáltatók egyetemes és nem egyetemes postai
szolgáltatások körében történt stratégia-változásait (különös tekintettel az árstratégia
változásaira), valamint az inkumbens szolgáltatók esetleges tevékenységi kör bővítését. A
kutatás, program térjen ki arra is, hogy a Magyar Posta piacnyitás környékén folytatott
stratégiája hogyan viszonyul más tagállamok inkumbens szolgáltatóinak stratégiájához.
3. A pályázók köre
A pályázati témák bármelyikének kidolgozására vállalkozó bármely jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet pályázatot nyújthat be; magánszemély nem
pályázhat. Egy pályázó minden témában, de témánként legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
4. Pénzügyi feltételek
a. A pályázat pénzügyi keretei
Jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret – legfeljebb 30 millió forint – a GVH
költségvetésében rendelkezésre áll.
b. Az elnyerhető támogatás mértéke
A program költségeinek 100 %-a.
c. A támogatás típusa
Vissza nem térítendő támogatás.
d. A támogatás módja, valamint felhasználásának feltételei
A támogatás módja utófinanszírozás. A támogatás kifizetésére a Támogatási útmutató, a
jelen pályázati felhívás, és a támogatási szerződés szerint, az adott program megvalósításának
és elszámolásának GVH általi elfogadását követően kerül sor. A GVH előleget nem biztosít.
Amennyiben a támogatott program több részletben is megvalósítható, lehetőség van – a
megvalósított részeredmény utólagos finanszírozásával – a támogatás legfeljebb 2
részletben történő folyósítására, ebben az esetben az elszámolás is ehhez az ütemezéshez
igazodik.
Amennyiben a pályázó a pályázati programhoz a benyújtott költségterv 100 %-át el nem érő
mértékű támogatást igényel, a költségek fennmaradó hányadát magának kell fedeznie (saját
forrás vagy más forrás, támogatás). A saját forrás meglétét a GVH felé a pályázat során
igazolni kell, annak ténye a támogatási szerződésben is szerepelni fog. A saját forrás az
államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatásból is finanszírozható, de az
igényelt támogatások nem eredményezhetnek nyereséget a pályázónak.
A támogatás kizárólag a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó
ésszerű és indokolt költségek fedezésére, a Támogatási útmutatóban és a támogatási
szerződésben részletezettek szerint használható fel. A támogatási szerződés a jelen felhívás
mellékletét képező támogatási szerződés minta egyediesítésével kerül kialakításra.
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5. A pályázás módja
Kérjük a pályázókat, hogy pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassák el a
Támogatási útmutatót!
A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell
 a Támogatási útmutató 1-8. mellékleteit (formanyomtatványok),
 a pályázó azonosító adatait tartalmazó hiteles okiratot (létezést igazoló okirat
hiteles másolata), valamint
 a pályázati felhíváshoz mellékelt Excel Pályázati lapot.
A mellékletek és a létezést igazoló okirat 30 napnál nem lehetnek régebbiek.
A pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges formanyomtatványok és az Excel
Pályázati lap elektronikus úton a www.versenykultura.hu oldalon érhetők el. Pályázat
kizárólag ezen formanyomtatványok kitöltésével nyújtható be.1 A megfelelően kitöltött
formanyomtatványokat el kell látni az aktuális dátumozással, a pályázó törvényes
képviselőjének aláírásával és – szükség esetén – a szervezet bélyegzőjével.
A pályázati dokumentációt – kivéve az Excel Pályázati lapot, azt csak elektronikusan – egy
eredeti példányban papír alapon, valamint a megfelelően kitöltött és aláírt teljes pályázati
dokumentációt szkennelve – kivéve az 1. mellékletet (formanyomtatványt), azt Microsoft
Word 2010, és az Excel Pályázati lapot, azt Microsoft Excel 2010 formátumban –,
elektronikus adathordozón (CD, DVD lemezen, vagy pen drive-on) kell benyújtani.
A pályázat benyújtása kizárólag postai úton történhet. A pályázatot a Gazdasági
Versenyhivatal címére kell eljuttatni (1245 Budapest 5., Pf. 1036.), a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati felhívás számát: GVH/2013.
Pályázat beadására 2013. július 25-ig (beérkezési határidő!) van lehetőség azzal, hogy a
pályázati programot csak a támogatási döntés kézhezvételét követően lehet megkezdeni,
illetve a pályázati programnak és annak elszámolásának is meg kell valósulnia
legkésőbb 2014. április 30-ig.
A GVH nem zárja ki több éves kifutású programok esetén azok egy részét képező programok
támogatását azzal, hogy támogatásban csak olyan program részesíthető, amelynél a pályázat
eredménye, vagy a pályázati célokkal összefüggésben értékelhető részeredménye a támogatott
időszak alatt, legkésőbb 2014. április 30-ig ténylegesen megvalósul. A GVH támogatást
minden esetben a megvalósított pályázati (rész)eredményekre tekintettel, utólagosan nyújt. A
pályázat benyújtása előtt már teljes egészében megvalósított program utólagos támogatása
nem kérhető.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást írásban lehet kérni a GVH-tól a
versenykultura@gvh.hu e-mail címen.

1

A formanyomtatványok elektronikusan szerkeszthetők, de a tartalmuk nem változtatható meg.
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6. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálására tervezetten a beérkezési határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A bírálat első szakaszában a pályázatok formai követelményeknek való megfelelésének
ellenőrzése történik. A formailag hibás vagy hiányos pályázatok esetében a GVH egy
alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót a pályázatban megjelölt kapcsolattartó
részére eljuttatott elektronikus levél formájában. A hiánypótlásra a pályázónak a felszólítástól
számított 15 napon belül van lehetősége. A pályázatok elbírálása során a GVH egyéb
egyeztetéseket is kezdeményezhet a pályázóval (nem a pályázat esetleges hiányainak pótlása
érdekében; pl. indoklás kérése a költségtervben szereplő egyes tételek alátámasztására).
Hibás, hiányosan vagy határidőn túl benyújtott hiánypótlás esetén a pályázat további vizsgálat
nélkül elutasításra kerül. A pályázatok formai ellenőrzését követően kezdődik meg azok
érdemi (tartalmi) elbírálása. A pályázatokról – a Támogatási útmutatónak megfelelően – a
Költségvetési Iroda vezetője és a GVH adott területen jártas, esetileg kijelölt szakértőjének
véleménye, javaslata alapján a GVH főtitkára dönt a Támogatási útmutató 9. mellékletében
foglalt bírálati lap alkalmazásával.
A GVH a döntési listát legkésőbb 2013. szeptember 5-ig készíti el. A GVH a pályázat
eredményéről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, legkésőbb 2013. szeptember
20-ig írásban értesíti a pályázókat.
A GVH a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, amely a Támogatási útmutatóval
együttesen részletesen meghatározza a támogatás igénybevételének feltételeit, a megvalósítás,
illetve a finanszírozás időbeli ütemezését, az elszámolás és az ellenőrzés rendjét.
Budapest, 2013. június 24.
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