
Iktatószám:ALlJ~~./2012.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (VERSENYKULTÚRA
KÖZPONTJA) (a továbbiakban: GVH VKK; székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.;
adószáma: 15325275-1-41; képviseli: Tevanné dr. Südi Annamária, főtitkár, a GVH VKK
vezetője),

másrészről a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS
TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JA (a továbbiakban: MTA KRTK; székhelye: 7621 Pécs,
Papnőveide u. 22.; levelezési címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.; adószáma: 15300681-
2-02; képviseli: Dr. Fazekas Károly főigazgató),

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

1. A GVH VKK és a MTA KRTK között létrejövő jelen együttműködési megállapodás:
a. a Felek korábbi, többszöri és több évre visszanyúló, alkalmi együttműködése során

nyert tapasztalatok kölcsönösen és tartósan pozitív megítélése alapján,
b. kifejezi a Felek szándékát és elkőtelezettségét az együttműködés tartós folytatása

mellett, valamint
c. megteremti azokat a kereteket, amelyek révén a Felek feladatik ellátása során

kölcsönösen - és eredményesebben segíthetik egymás munkáját az
együttműködés kiemelt területein,

és ezáltal
d. javítja mindkét intézmény lehetőségeit a versenykultúra fejlesztésére a

versenypolitikával összefüggő közgazdasági kérdések tekintetében, hozzájárulva a
jogalkalmazás és a versenypártolás jobb közgazdasági megalapozásához,
különösen a hosszabb távú együttműködést igénylő esetekben.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KIEMELT TERÜLETEI

A "Verseny és szabályozás" kötet

2. Az MTA KRTK Verseny és szabályozás címmel évkönyvet ad ki. A kötet nyilvánosan
hozzáférhető, közgazdasági szakirodalmi jellegű kiadvány, amely a tudományos
eredmények és a szakpolitika egymásra találását, a verseny- és az ágazati szabályozás
gazdasági elemzésekkel való alátámasztását, a jogi és közgazdasági hátterű szakemberek
közötti dialógust kívánja elősegíteni. A kiadványelsősorban az ezzel a témával foglalkozó
felsőoktatási intézmények, a verseny- és ágazati szabályozó hatóságok, az államigazgatás,
a bírói kar verseny jogi, szabályozási kérdésekben eljáró tagjai, a tanácsadó cégek, a
fogyasztók szervezetei és az ágazati szabályozás, versenyhatósági eljárás által érintett
vállalkozások számára nyújt tájékozódási lehetőséget.
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3. A Felek a versenykultúra szempontjából kiemelten hasznosnak tekintik az évkönyv
rendszeres elkészítését és megjelentetését.
4. A GVH VKK az évkönyv elöállltásához és megjelentetéséhez - mindenkori pénzügyi
lehetőségein és pályázati keretein belül, de azt a prioritások között kezeive - anyagi
támogatást nyújt.

5. Az MTA KRTK aktív erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az évkönyv
elkészítéséhez és megjelentetéséhez egyéb forrásokból - elsősorban az ágazati szabályozó
hatóságoktói - is kapjon anyagi támogatást. A GVH VKK segíti az MTA KRTK ezen
erőfeszítéseit.

Közgazdasági szeminárium sorozat

6. A Felek a versenykultúra szempontjából hasznosnak tekintik a versenypolitika és a
versennyel összefüggő szabályozási kérdések kőzgazdasági hátterével foglalkozó
szeminárium-sorozatot (Piacelemzés, versenypolitika és szabályozás) és az érdeklődés
fennállása esetén közösen folytatják annak szervezését és lebonyolítását.

7. A szemináriumsorozat jelentősebb anyagi támogatást a Felek részéről nem igényel.

Egyéb együttműködés

8. A Felek kölcsönösen biztosítják egymás számára az általuk szervezett szakmai
rendezvényeken való részvételt (kivéve az olyan rendezvényeket, ahol ez valamilyen okból
kizárt), valamint a részvételhez szükséges információt, gondoskodnak az érdeklődésre
számot tartó szakmai tájékoztató anyagok megküldéséről, illetve lehetővé teszik könyvtáruk
használatát.

9. A Felek az együttműködés kiemelt területeiért felelős vezetői az együttműködés
előmozdítása érdekében szükség szerint konzultációt folytatnak. A GVH VKK kiemelt
partnerként kezeli az MTA KRTK-t a GVH VKK támogatási rendszerének, tevékenysége
irányainak továbbfejlesztéséről szóló esetleges egyeztetések, konzultációk tekintetében.

NEM KIEMEL T EGYÜTTMÜKÖOÉSI TERÜLETEK

10. A Felek e területeken is figyelembe veszik a kiemelt együttműködési területeken
szerzett tapasztalatokat és a velük kapcsolatos szempontokat.

Egyéb pályázatok és támogatások

11. Az MTA KRTK egyéb, a versenykultúra fejlesztésére irányuló további kutatási,
oktatási és egyéb támogatási pályázatainak anyagi támogatása, továbbá bármilyen egyéb
támogatási igény elbírálása a GVH VKK mindenkori pályázati keretein belül valósul meg.
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Alkalmi együttműködés

12. A Felek fent nem érintett alkalmi együttműködései (például eseti megbízások
rendezvény szervezésére, kutatásra, stb.) eseti, külön megállapodások, és kiválasztódási
eljárás tárgyát képezik.

HATÁLY

13. Jelen Megállapodás nem érinti a Felek jogszabályokban foglalt jogait és
kötelezettségeit, illetve a Megállapodás nem teremt jogokat vagy kötelezettségeket harmadik
személyek számára.

14. Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A Felek a
Megállapodást minden év december 31-ig felülvizsgálják, s amennyiben annak módosítása
nem indokolt, a megállapodás hatálya további egy évvel meghosszabbodik.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

15. A Megállapodás szövegét a Felek az aláírástói számított 15 napon belül honlapjaikon
(www.versenykultura.hu és www.econ.core.hu) hozzáférhetővé teszik.

Kelt: Budapesten, 2012. március f,-'f."

Ellenjegyz:em: .

Az MTA KRTK részéről: A GVH VKK részéről:
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