A GAZDASÁGI
VERSENYHIVATAL
GYAKORNOKI PROGRAMJA
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a piaci verseny szabadságán és tisztaságán
őrködő autonóm államigazgatási szerv, amely az Országgyűlés felügyelete mellett
működik. A GVH jogállását, szervezeti és működési kereteit, valamint eljárásainak
rendjét a versenytörvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) határozza meg.

A GVH tevékenysége alapvetően három pillérre épül:

1.
2.
3.

versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a Tpvt. és a hatáskörébe tartozó más törvényi rendelkezések, valamint a közösségi versenyjog szabályait;
versenypártolás keretében a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik befolyásolni az állami döntéseket;
versenykultúra fejlesztése során bővíti a gazdasági élet szereplőinek és a lakosság piaci
versennyel kapcsolatos ismereteit.

Gyakornoki programunkat olyan, már végzett vagy végzős egyetemi hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal iránt.
A programmal a Gazdasági Versenyhivatal célja, hogy ösztönözze és segítse a felsőoktatásban
részt vevő, valamint onnan frissen kikerült hallgatókat versenyjogi ismereteik bővítésében és
tudásuk elmélyítésében.

Milyen szakmai lehetőségeket kínál Neked a GVH?
1. Szakmai gyakorlat, szakdolgozat készítésének támogatása
Szakmai gyakorlat keretében megismerkedhetsz a GVH tevékenységével, és részt tudsz venni
a versenyhatóság munkájában. Elsősorban jogász, közgazdász, igazgatásszervező, pénzügyszámviteli területek hallgatóit várjuk. Jelentkezni a humaneroforras@gvh.hu e-mail címen lehet.
A munkatapasztalat-szerzés mellett lehetőséged van a GVH tevékenységéhez kapcsolódó szakdolgozati téma választásához, melyhez részedre konzulenst biztosítunk.
2. Ösztöndíjas program frissdiplomások részére
A tanulmányaid sikeres befejezését követően lehetőséged van arra, hogy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében 12 hónapon át szakmai- és munkatapasztalatot szerezz.
Aktuális ösztöndíjas pályázatainkat a www.gvh.hu honlapon az Aktuális információk menüpont alatt tesszük közzé.
3. Jelentkezés kiválasztási adatbázisba
Amennyiben érdeklődsz a GVH tevékenysége iránt, de nincs aktuálisan meghirdetett pályázatunk, akkor is küld el a szakmai önéletrajzodat a humaneroforras@gvh.hu címre! A GVH
egy kiválasztási adatbázist működtet, új állásajánlat meghirdetése esetén elsőként az ebben
szereplők között keres lehetséges jelöltet a Hivatal. Az adatbázisba elsősorban jogász és közgazdász diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk.

További információ: www.gvh.hu
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