
 
 
 
 

KERESKEDELMI AKADÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ IRODÁJA (KATI) 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Kereskedelmi Akadályok Tájékoztató 
Irodája (KATI) 2006. januárjával kezdte meg működését. A magyar információs pont a 
hazai gazdálkodók, ágazatok vagy azok szövetségeinek a harmadik országok (nem 
európai uniós tagországok) piacaira vonatkozó panaszainak az Európai Unió Bizottsá-
ga felé történő továbbításában, a megoldás keresésében kíván segítséget nyújtani.  

 
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával a külgazdasági érdekérvényesítés új 

keretek között valósulhat meg. Az EU közös kereskedelempolitikája immár 
Magyarországra is vonatkozik, alakításában aktívan részt vállalhat. Az Európai 
Unó tagországaként pedig hatékonyabb külgazdasági érdekképviseletet valósíthat 
meg harmadik országokkal szemben, mint önálló országként.  

 
A magyarországi vállalkozások vagy a nevükben eljáró szövetségek is tágabb lehetőség-

gel bírnak külgazdasági érdekeik érvényesítésére, ugyanis gondjaik orvoslása 
céljából az Európai Unió intézményei felé is fordulhatnak. Az érdekérvénye-
sítéshez azonban szükséges a bonyolult uniós eljárások ismerete és alkalmazása, 
mert számtalan esetben nem elég csak a magyar államigazgatás fellépése. 

 
A magyar információs pont, a KATI, a gazdálkodók, ágazatok vagy azok szövetségei pa-

naszainak az Európai Unió Bizottsága felé történő továbbításában, a megoldás 
keresésében kíván segítséget nyújtani. Tevékenységét az Európai Unió Taná-
csának a kereskedelem akadályairól szóló 3286/94/EK tanácsi rendelete (KAR) 
által körülhatárolt területen végzi. A GKM Nemzetközi Kereskedelempolitikai 

Titkársága feladatkörében információt gyűjt az áru- és szolgáltatásexportot akadályozó gya-
korlatokról, ezeket rendszerezi, értékeli és – szükség szerint – intézkedési javaslatokat dol-
goz ki. KAR-eljárás kezdeményezése az alábbi címek valamelyikén történő kapcsolatfelvé-
tellel lehetséges: kereskedelempolitika.KATI@gkm.gov.hu vagy a KATI@gkm.gov.hu
 
A KAR-eljárás eltér más kereskedelempolitikai (dömping- vagy szubvenció-ellenes) eszkö-

zöktől, amelyek esetében a panasztevőnek az uniós iparág többségét kell képvi-
selnie. A KAR az egyéni gazdasági társaságokat is feljogosítja az Európai Bizott-
sághoz történő panasz benyújtására. Eljárás viszont kizárólag akkor indítható, ha 
egy harmadik ország (nem EU-tag) olyan kereskedelmi akadályt vezet be, amely  

 
 hátrányosan érinti az Európai Unió tagállamaiból érkező kivitelt; vagy 
 hátrányosan érinti az Európai Unió piacát. 

A KAR eljárással kapcsolatban további részletek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
honlapján http://www.gkm.gov.hu a Nemzetközi kereskedelempolitika rovatban találhatók.  
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