Főtitkári beszámoló a Magyar Versenyjogi Egyesület 2017. május 16-i közgyűlésére
A Magyar Versenyjogi Egyesület alapszabálya értelmében a Főtitkár feladata az Egyesület szakmai
beszámolójának elkészítése és a közgyűlés számára való előterjesztése. Az alábbi főtitkári beszámoló
az egyesület éves szakmai tevékenységét ismerteti összefoglalóan:
I.

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Versenyjogi Egyesület 2016-os kiemelt szakmai feladata volt a Nemzetközi Versenyjogi
Egyesület éves rendes kongresszusára vonatkozó felkészülés és a nemzeti jelentések összeállítása. A
genfi kongresszus két kérdése:
A. kérdés: Gyógyszer-termékek esetén az általános versenyjogi szabályok érvényesülésének milyen
módon kell változnia a termékek és a gyógyszerpiacok specialitásaira figyelemmel (ideértve
különösen a fogyasztóvédelmi szabályokat, az innováció elősegítését, a köz-kasszák védelmének
szükségességét, és egyéb közérdek kapcsán felmerülő kérdéseket –
Nemzeti rapportőrök: Bacher Gusztáv és Horváth András, munkacsoport tagok: Bihari Horváth
Gyula, Bíró Helga, Fejes Gábor, Gáliger Enikő, Horányi Márton, Hum Eszter, Kocsis Márton,
Kolodzey Zoltán, Papp Álmos, Polauf Tamás és Tölgyes Katinka.
B. kérdés: Milyen szabályok alapján kell a beszállítók azon igényeit elbírálni, amelyek a termékeik
vagy szolgáltatásaik nemzeti vagy földrajzi eredetével kapcsolatosak?
nemzeti rapportőr: Liber Ádám
A nemzeti jelentések a Springer kiadó gondozásában tanulmánykönyv formájában kerülnek kiadásra.
A magyar nemzeti jelentések elkészítésében közreműködő kollégáknak ezúton is köszönjük szépen a
jelentések gondos elkészítését.
A Genfben megtartott LIDC konferencián Magyarországot nyolc résztvevő képviselte. A konferenciára
a GVH támogatásával, amit ezúton is köszönünk, két 35 év alatti fiatal kollégát, dr. Horváth M.
Andrást és dr. Kocsis Mártont tudtuk kiutaztatni, akik szakmai beszámolót is készítettek az útról,
illetőleg lefordították a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület közgyűlési határozatait, melyek elérhetőek
az egyesület honlapján, a www.versenyjog.hu cím alatt. A 35 év alatti két tag kiutaztatását a GVH
mindösszesen 800.000 Ft összeggel támogatta, melyet ezúton is köszönünk szépen!
Az LIDC éves közgyűlésén a nemzetközi egyesület két évre megválasztotta az új vezető
tisztségviselőit. A közgyűlés Hegymegi-Barakonyi Zoltán kollégánkat egyhangúlag az LIDC alelnökévé
választotta meg, mely tisztséghez ezúton is gratulálunk neki!
A Nemzetközi Versenyjogi Egyesület következő konferenciája 2017. október 5 - 8. között Brazíliában,
Rio de Janeiroban kerülnek megrendezésre A 2017-ben kidolgozandó kérdések:
Question A : “ What are the major competition/anti-trust issues generated by the growth of online
sales platforms, and how should they be resolved"?
Nemzetközi rapportőr: Joao Marcelo Delimaassafim (Brazília)
Question B : "To what extent do current exclusions and limitations to copyright strike a fair balance
between the rights of owners and fair use by private individuals and others"?
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Nemzetközi rapportőr: Benoit Michaux (Belgium)
Az „A” kérdés kidolgozására Papp Álmos és Horváth András kollégáink jelentkeztek nemzeti
rapporteur-nek, a „B” kérdés kidolgozását pedig Lendvai Zsófia vállalta. A munkacsoportok felálltak,
ezúton is köszönjük kollégáink aktív közreműködését a kérdések kidolgozásában.
Reméljük, hogy a következő évben is sikerül színvonalas nemzeti jelentést készítenünk, illetőleg az
egyesület részéről tudunk képviselőt is küldeni a riói éves konferenciára.
II.

Hazai szakmai és egyesületi programok

Egyesületünk 2016. május 19. napján tartotta előző egyesületi közgyűlését, melynek meghívott
előadója Paul Nihoul, a University of Louvain professzora, jelenleg az EU Törvényszék Belgium által
delegált bírája tartott szakmai előadást "Aftermarkets and IP" címmel. Professzor úr költségeit a GVH
támogatásával tudtok finanszírozni, melyet ezúton is köszönünk szépen.
Egyesületünk 2016. június 14. napján a Gazdasági Versenyhivatallal közösen - hagyományteremtő
szándékkal - megszervezte az első Magyar Versenyjogi Fórumot, egy egész napos szakmai
konferenciát, melynek díszvendége Richard Whish, a King's College London emeritus professzora
volt. A Magyar Versenyjogi Fórumon Whish professzor előadását követően panelbeszélgetések
voltak, melyet a moderátorok rövid előadása vezet fel. A panelek témái és moderátorai az alábbi
kollégák voltak:
• Információcsere/közvetítő –Moderátor: FEJES Gábor ügyvéd
• A közigazgatási felülvizsgálat változásai/új Ket. - Panelbeszélgetés; Moderátor: WALLACHER
Lajos, ügyvéd
• Magánjogi jogérvényesítés – Panelbeszélgetés - Moderátor: ZAVODNYIK József, Igazságügyi
Minisztérium, főosztályvezetője
• Versenyjogi compliance: Moderátor: HEGYMEGI-BARAKONYI Zoltán, LIDC Magyar Versenyjogi
Egyesület, elnök
Az első Magyar Versenyjogi Fórum elsöprő sikert aratott és köszönjük szépen az egyes panelokban,
illetőleg a szervezésben részt vevő egyesületi tagok közreműködését! Idén a második Magyar
Versenyjogi Fórum 2017. június 14. napján kerül megszervezésre, melynek panelei: „Tisztességelen
kereskedlemi gyakorlatok az adatalapú gazdaságban”; „A fúziós rezsim változásai”; „A GVH-val való
együttműködés, figyelmeztetés, kis és középvállalkozások”, illetőleg “Az Ákr. új fejleményei”. A
rendezvény vendége lesz Andreas Mundt, a német Buneskartellamt elnöke. Bízunk benne, hogy
minél több egyesületi tagunk részt vesz a konferencián, melynek támogatását a Gazdasági
Versenyhivatal Versenykultúra központja biztosítja.
Az egyesület 2016. december 7. napján a magánjogi jogi jogérvényesítés aktuális kérdéseiről tartott
szakmai ankétot, melyek Dr. Christopher Rother: Trailblazing Competition Law: Private Enforcement
in Europe on the move címmel, Dr. Horváth M. András:Valami régi, valami új, valami nagyon új: A
Versenyjogi Kártérítési Irányelv átültetése Magyarországon címmel, míg Dr. Muraközy Balázs
közgazdász: „Mennyi az annyi? A kartell által okozott gazdasági károk becslése” címmel tartott
szakmai előadást. Köszönjük szépen az előadóknak, illetőleg köszönjük a GVH támogatását, hogy
Christopher Rother költségeit támogatás keretében átvállalták.
III.

LIDC 2018 Budapest

2018-ban a Magyar Versenyjogi Egyesület szervezi a 2018-as nemzetközi konferenciát. A vezetőség
jelenleg két konferenciaszervező céggel tárgyal a szervezésről és részletes ajánlatokat szereztünk be
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az érintett cégektől. A konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia épülete lesz. A
konferencia várható költségvetése 60.000 euró és azon várhatóan 120 vendég vesz majd részt.
Könnyítést jelent számunkra, hogy a Magyar Versenyjogi Egyesület a nemzetközi konferencia
szervezésére tekintettel idén és a jövő évben is halasztást kapott a nemzetközi egyesületi tagdíj
megfizetése alól, ami évente CHF 3300 összeget jelent. A vezetőség a tagságot folyamatosan
tájékoztatja a szervezés aktuális állásáról.
IV.

GVH együttműködés

Egyesületünk együttműködési megállapodással rendelkezik és szorosan együttműködik a Gazdasági
Versenyhivatallal, illetőleg a Versenyhivatal a saját erőforrásaival, helyiség és anyagi támogatás
biztosításával segíti az Egyesület működését.
Az Egyesület rendszeresen részt vesz a GVH által közzétett szakmai anyagok, közleménytervezetek
véleményezésében. Az Egyesület az alábbi versenyhivatali közleménytervezetekkel kapcsolatosan
vett részt konzultációban:
•

A Gazdasági Versenyhivatal felkérésére Egyesületünk véleményezte ”Az adatszolgáltatási
kötelezettséggel összefüggésben kiszabott eljárási bírságokról” szóló közlemény tervezetét.
Egyesületünk részéről Horváth András kollégánk koordinált.

•

A Gazdasági Versenyhivatal felkérésére Egyesületünk véleményezte Fúziós Űrlap
módosításának tervezetét. Ehhez észrevételeket fűzött a Hegymegi-Barakonyi Baker &
McKenzie részéről dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán és dr. Horváth András; CHSH Dezső &
Partners Ügyvédi Iroda (Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati) részéről dr. Kocsis Márton;
Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda részéről dr. Sólyom Iván; Bán, S. Szabó & Partners
Ügyvédi Iroda részéről dr. Papp Álmos. Az észrevételeket szerkesztette: dr. Papp Álmos, (Bán,
S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda).

•

Véleményeztük az engedékenységi közleménytervezetét, melyet Fejes Gábor kollégánk
koordinált.

•

a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közleményekre, illetve az új Fúziós Űrlapra és az
ahhoz tartozó Útmutató tervezetére vonatkozóan az észrevételek megtételét Horváth M
András koordinálta. Az egyes dokumentumokkal kapcsolatos témavezetői feladatot az egyes
dokumentumok tekintetében: Fúziós űrlap - Turi Anna és Nagy András; Eljárásjogi közlemény
- Jekkel Nóra; Eljárás indítási közlemény - Hargita Árpád; Prenotifikációs közlemény - Kocsis
Márton; Feltételek és kötelezettségvállalások közleménye - Vörös Péter

Ezúton is köszönjük szépen a tagság és fent nevezett kollégáink aktív közreműködését a
versenyhivatali közlemények véleményezésében!
2016-ban is számos nem általunk, hanem a társszervezetek, egyetemek, a GVH, illetve a Versenyjogi
Kutató Központ által szervezett eseményre hívtuk fel a tagság figyelmét. Ezúton is köszönjük a
lehetőséget a szervezőktől, hogy egyesületünk tagsága számára lehetővé teszik az ilyen és hasonló
szakmai rendezvényeken való részvételt. A jövőben is számítunk erre.
V. Együttműködés az Igazságügyi Minisztériummal
Egyesületünk 2015. december 16. napján stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Igazságügyi
Minisztériummal, melynek keretében a tisztességtelen verseny elleni jog, a versenykorlátozások joga
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és az iparjogvédelem területén működünk együtt a minisztériummal jogszabályok
véleményezésében. Az együttműködés keretében egyesületünk az alábbi jogszabályvéleményezésekben vett részt 2016-ban:
-

Véleményeztük a közigazgatási rendtartásról (ÁKR) és a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvénytervezeteket, melyet Wallacher Lajos kollégánk (Squire Patton Boggs) koordinált;

-

Véleményezetük a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítását, amely az összefonódásokra vonatkozó, illetőleg a
versenyjogi jogsértéseken alapuló polgári jogi igények bírósági előtti érvényesítésére
vonatkozó új szabályokat. Hargita Árpádnak és Szatmáry István koordinálta a fúziós témát,
valamint Tóth Tihamér és Horváth András kollégák dolgozták ki a magánjogi részt.

VI.

Gazdálkodás

Az egyesületnek a 2016. évi gazdálkodását a mellékelt gazdasági beszámoló részletezi.
Megállapítható, hogy 2016-ra az egyesületi vagyon csökkenését sikerült megállapítanunk, illetőleg
sikerült szerény többletet produkálnunk.
Ezúton is köszönjük Egyesületünk hagyományos támogatójának, a Gazdasági Versenyhivatalnak a mai
napi egyesületi rendes közgyűléshez a helyszín biztosítását, a 2016-ban nyújtott értékes anyagi
támogatást.
VII.

Tagság helyzete

Az Egyesület 2016. december 31-i dátummal 95 taggal rendelkezett. A tagságunk létszáma
folyamatosan növekszik. Az év elejével a nyitó tagszám jogi személy tagok esetében 26 volt, kilépett
egy, illetőleg belépett kilenc jogi személy tag. A jogi személy tagok száma év végén: 34 volt. Nyitó
egyéni tag létszám 61 fő volt. Az év során 4 fő belépett, és 4 fő kilépett, egyéni tagok száma év végén
tehát 61 fő volt.
VIII.

Együttműködés más szervezetekkel

Az Egyesület évek óta közös rendezvényeket szervez a szellemi alkotások területén dolgozó más
szakmai szervezetekkel, mint a MIE, Magyar Védjegy Egyesület és a LES. Így a Magyar Iparjogvédelmi
és Szerzői Jogi Egyesülettel együttműködésben szerveztük meg a szokásos karácsonyi
rendezvényünket. Ezen túlmenően a tagság átfedések és a szakmai kapcsolatok révén szorosan
együttműködünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Versenyjogi Kutató Központjával.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a főtitkári beszámolót szíveskedjék elfogadni.

Budapest, 2017. április 24.

Dr. Liber Ádám
főtitkár

