Kuttaási beszámoló összegzés
A verseny fogalma központi, ugyanakkor nehezen értelmezhető eleme a versenypolitikának,
versenyjognak a közgazdaságtanban. Interpretációja lényeges eltéréseket mutat az elméleti
szakemberek, állami hivatalnokok és a gazdasági élet szereplői által vallott felfogások között.
Koronként és országonként is más végeredményre lehet jutni annak kapcsán, hogy egy adott
válllalati magatartást versengőnek vagy versenyellenesnek mond ki egy versenyhatóság.
A TÁMOP által támogatott kutatásunk, mely közvetve a Versenyjogi Kutatóközpont
működésének első szakaszában a műhely megszilárdításában is fontos szerepet játszott, két
pillérre épült. A verseny különböző “iskoláinak” (különösen a chicagói iskola, harvardi,
ordoliberális iskola) vizsgálatával, a vonatkozó nemzetközi szakirodalom feldolgozása révén
alapoztuk meg a második pillért, a magyarországi versenyfelfogás tanulmányozását. A
kapcsolódó szakkönyveket a kutatóközpont könyvtárában helyeztük el, amely előzetes
egyeztetéssel a diákok és külsős kutatók számára is elérhető.
A hazai szakmai, gazdasági folyóiratokban törekedtün knyomon követni a versenypolitikailag
releváns eseményeket. Erre is alapozottan egy új vitafórumot indítottunk, “versenyjogi
darázsfészkek címmel”. Ennek keretében arra törekedtünk, hogy aktuális versneypolitikai
témakörökben ültessük le egy asztal mellé a témában érintett, olykor ellenérdekelt feleket
álláspontjuk megvitatására. Az első rendezvényen a GVH elnöke is szereplést vállalt,
egyébként áltaálban a GVH egyik irodavazetője képviselte a versenyhivatali álláspontot. A
mezőgazdaság, élelmiszeripar, taxis piac mellett megvitattuk és talán némileg befolyásultuk
is az Alaptörvény versennyle kapcsolatos rendelkezéseit is. E rendezvényeket a
kutatóközpont egyik kutatójának felvezetője nyitotta meg, amely bemutatta a felmerülő
problémák versenyelméleti, versenyjogi hátterét. A rendezvényekről készített híreket,
jegyzőkönyveket a kutatóközpont honlapján közzétettük. Ugyan az elmúlt hónpoakban nem
jutott energiánk “darászfészek” szervezésére, de e sorozatot az OTKA támogatás megszűnése
után is folytatni kívánjuk.
A kutatás keretében megvizsgáltuk a GVH legfontosabb határozatait is, s az erről szóló
bővebb alapanyagot a kutatóközpont honlapján, a rövidített tanulmányokat az IAS-ban tettük
közzé.
Szintén a versenyről alkotott társadalmi kép empirikus vizsgálatához tartozóan egy internetalapú kérdőívet készítettünk,melyet több mint ötvenen töltöttek ki. Ennek eredményeit
előadás formájában az 2011-es eves versenyjogi konferenciánkon osztottuk meg az érdeklődő
közönséggel, s többek között a GVH vezetőivel. Tervezzük, hogy külföldi kapcsolatainkra is
alapozottan más EU tagállamokban is elvégezzük e felmérést.
A kutatás második szakaszában is sor került elméleti jellegű munkára, az országban
egyedülálló módon igyekeztünk a katolikus egyház társadalmi-gazdasági tanítását
megvizsgálni abbóla szempontból, hogy az milyen versenyképet tükröz. Az erről szóló
“vatikáni versenyiskola” produktumot Magyar és külföldi konferencia előadásban, valamint a
Rerum novarum 120. évfordulójáról megemlékező tanulmánykötetben is publikáltuk.
A kutatás során elért első tudományos eredményeinek összefoglalása önálló fejezetként
megjelentetésre került a Versenyjog című, oktatási anyagként más egyetemeken is használt
könyvünkben. A 2012 végére tervezett újabb kiadás tovább szélesíti a könyv e témákat
tárgyaló fejezetrészeit.

