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Főtitkári beszámoló a Magyar Versenyjogi Egyesület 2016. május 19-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 2015. évi szakmai tevékenységét ismerteti összefoglalóan:
I.

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Versenyjogi Egyesület 2015-ös kiemelt szakmai feladata volt a Nemzetközi Versenyjogi
Egyesület éves rendes kongresszusára vonatkozó felkészülés és a nemzeti jelentések összeállítása. A
stockholmi kongresszus két kérdése:
A) kérdés -Abuse of Dominant position and Globalization: Is there any consistency between the
recent approach of the different jurisdictions to the notion of abuse? Are there too many
restrictions on legal rights and business opportunities? (magyarul: Az erőfölénnyel visszaélés és a
globalizáció: A visszaélés fogalmának értelmezésében konzisztens-e a különböző
jogrendszerekben? A jogos érdekek és üzleti lehetőségek túlzottan korlátozottak?)
Nemzetközi raportőr: Prof. Pinar Akmann (UK)
B) kérdés Protection and Disclosure of Know-how: Are countries providing enough or too much
protection? (magyarul A know-how védelme és feltárása: Elegendő vagy túlzott védelmet
nyújtanak az egyes országok?)
Nemzetközi raportőr: Henrik Bengtsson (Svédország)
A 2015-ös munkacsoportokban az A) kérdés témavezetője, nemzeti rapportuere dr. Papp Álmos, a B
kérdés témavezetője pedig dr. Boronkay Miklós volt, akiknek ezúton is köszönjük szépen a
munkájukat!
A 2015. október 1 és 3. között Stockholmaban megtartott LIDC konferencián, Magyarországot nyolc
résztvevő képviselte. A konferenciára a GVH támogatásával, amit ezúton is köszönünk, két 35 év
alatti fiatal kollégát, Boronkay Miklóst és Réger Ákost tudtunk 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 Nemzetközi Versenyjogi Egyesület következő konferenciája 2016. október 6-9. között Genfben
kerül megrendezésre A 2016-ban kidolgozandó kérdések:
A) csoport: “In the case of pharmaceuticals, in what way should the application of the competition
rules be affected by the specific characteristics of those products and markets (including
consumer protection rules, the need to promote innovation, the need to protect public budgets,
and other public interest considerations)?” - Munkacsoport vezetők: dr. Bacher Gusztáv és dr.
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Fejes Gábor
B) csoport “What rules should govern claims by suppliers about the national or geographic origin of
their goods or services ?” - Munkacsoport vezetője: dr. Liber Ádám
A konferenciát követően a nemzeti jelentések a Springer kiadó gondozásában tanulmánykönyv
formájában kerülnek kiadásra.
Reméljük, hogy a következő évben is sikerül színvonalas nemzeti jelentést készítenünk, illetve még
több kolléga el tud jönni a genfi éves konferenciára.
A genfi nemzetközi versenyjogi egyesületi konferencián való részvételre két 35 év alatti egyesület tag
részére a GVH támogatásával az idei évben is pályázatot tudunk kiírni, illetőleg a nemzetközi
egyesület támogatásával egy harmadik tag részvételi díját a nemzetközi egyesület átvállalta. A 35 év
alatti két tag kiutaztatását a GVH mindösszesen 800.000 Ft összeggel támogatja, melyet ezúton is
köszönünk szépen! A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat kiírására terveink szerint
júliusban kerül majd sor.
II.

Hazai szakmai és egyesületi programok

Egyesületünk 2015. április 13-án tartotta tisztújító közgyűlését. A tisztújítást és az Alapszabály
módosítását a Fővárosi Törvényszék egy hiánypótlást követően megfelelően bejegyezte. Ezzel
kapcsolatosan köszönjük szépen Orbán Zsombor ügyvédi közreműködését a változásbejegyzési
eljárás intézésében!
A 2015. április közgyűlést megelőző előadás meghívott szakmai előadója Pinar Akman
professzorasszony volt a Leeds-i Egyetemről. Az angol nyelven megtartott előadás címe: A
Competition Law Assesmensment of Platform Most-Favoured- Costumer Clauses - (A platform függő
legnagyobb kedvezményes elbánásról szóló záradékok versenyjogi elemzése) volt.
Az Egyesület 2015. október 5. napján a Gazdasági Versenyhivatal együttműködésével tartott szakmai
ankétot az egyezségi kísérletről készülő GVH közlemény tárgyában Tóth András versenytanács elnök
úrral, illetőleg Juhász Dorina és Miks Anna versenytanács tagokkal, amelyen közel harminc egyesület
tag vett részt. A konzultáció hasznos volt: átbeszéltük az egyezségi kísérlet folyamatát, illetőleg több
félreértést eloszlattunk. A GVH az Egyesület több javaslatát is elfogadta, illetőleg azokat konstruktív
módon beépítette a közleménye tervezetébe. Ennél fogva a vezetőség részéről mind a
véleményezést, mind pedig a konzultációt sikeresnek tekintjük, illetőleg bízunk benne, hogy az
Egyesület a GVH további közleményeivel kapcsolatosan is eredményesen képes lesz megjeleníteni a
saját álláspontját.
2015. november 27-én Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán az Egyesület elnökeként a "Compliance
szerepe és felelőssége a versenyjog területén" címmel tartott előadást az Alapítvány a Pénzügyi
Kultúra Fejlesztéséért által szervezett Compliance Summit rendezvényen.
Egyesületünk 2016. június 14. (kedden) a Gazdasági Versenyhivatallal közösen - hagyományteremtő
szándékkal - megszervezi az első Magyar Versenyjogi Fórumot, egy egész napos szakmai
konferenciát, melynek díszvendége Richard Whish, a King's College London emeritus professzora lesz.
A résztvevők és meghívottak versenyjoggal foglalkozó bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, tudományos
és közigazgatási szakemberek lesznek.
III.

GVH együttműködés

Egyesületünk együttműködési megállapodással rendelkezik és szorosan együttműködik a Gazdasági
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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 fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól szóló
közleménytervezet, melynek véleményezését Boronkay Miklós és Keller Anikó koordinálta.

-

Az egyezségi kísérletről szóló közleménytervezet, melyet Fejes Gábor koordinált.

-

A GVH tájékoztatási gyakorlatáról szóló közlemény tervezet melyet Barakonyi Zoltán
koordinált.

-

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben kiszabott eljárási bírságokról szóló
közleménytervezet, melyet Horváth András koordinált.

-

Összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap tervezet Papp Álmos koordinálta.

-

A Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról szóló
közleménytervezetet Fejes Gábor koordinálta.

Ezúton is köszönjük szépen a tagság aktív közreműködését a versenyhivatali közlemények
véleményezésében!
2015-ben is számos nem általunk, hanem a társszervezetek, egyetemek, a GVH ill. 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.
III.

Együttműködés az Igazságügyi Minisztériummal

Egyesületünk 2015. december 16. napján ismét stratégiai partnerségi megállapodást kötött az
Igazságügyi Minisztériummal, melynek keretében a tisztességtelen verseny elleni jog, a
versenykorlátozások joga és az iparjogvédelem területén működünk együtt a minisztériummal
jogszabályok véleményezésében. Az együttműködés keretében egyesületünk az alábbi jogszabályvéleményezésekben vett részt:

IV.

-

Konzultáció az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog
szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv
magyar jogba történő átültetéséről, melyet Tóth Tihamér koordinált és amely észrevételeket
az Amerikai Kereskedelmi Kamarával együtt adtunk be a Minisztériumnak.

-

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezet észrevételezése, melyet
Barakonyi Zoltán koordinált.

-

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet észrevételezése, melyet Wallacher
Lajos koordinált. Ehhez az állásfoglaláshoz az Amerikai Kereskedelmi Kamara csatlakozó
véleményt adott be a Minisztériumhoz.
Tpvt. módosítás
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Az Egyesület aktívan dolgozott a Tpvt. és egyéb jogszabályok módosítási javaslatairól, melyre
vonatkozó javaslatokat, illetőleg a jogszabályok módosítására vonatkozó elképzeléseket
munkacsoportokban dolgoztuk fel és összesítettük azokat. A munkacsoportokból – területnek
megfelelően – hatot hoztunk létre, a következő munkacsoport vezetőkkel:








Tisztességtelen verseny elleni jog: Bacher Gusztáv és Lukácsi Péter
Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen ker. gyak: Szamosi Katalin és Molnár Levente
Kartell: Fejes Gábor és Kocsis Márton
Erőfölény: Hegymegi-Barakonyi Zoltán és Horányi Márton
Fúzió: Papp Álmos és Turi Anna
Eljárási jog: Vörös Péter és Marosi Zoltán

Ezúton is köszönjük szépen a munkacsoportokban részt vevő kollégák munkáját, illetve az
előkészített javaslatokat! A munkacsoportok által előkészített anyagokat jelenleg a Vezetőség
tárgyalja és véleményezi, azokkal kapcsolatosan szükség szerint egyeztetéseket kezdeményez az
egyes munkacsoportokban. A Vezetőség elképzelése, hogy a végleges anyagot eljuttatjuk a GVH és az
IM részére még azelőtt, hogy a jogalkotó az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvénytervezet miatt a versenytörvényt módosításra megnyitja.
V.

Gazdálkodás

Az egyesületnek a 2015. évi gazdálkodását a mellékelt gazdasági beszámoló részletezi. 2016. január
1. napjától a tagdíjak megemelésre kerültek, hogy az egyesületi vagyon csökkenését megállítsuk,
illetőleg a svájci frankban fizetendő nemzetközi egyesületi tagdíj árfolyamváltozásból eredő
változását kompenzáljuk.
Az egyesületet évek óta kísérő probléma 2015-ben is jelen volt gazdálkodásunkban: több tagtársunk
késedelmesen fizeti tagdíjat. Ezúton is köszönjük Egyesületünk hagyományos támogatójának, a
Gazdasági Versenyhivatalnak a mai napi egyesületi rendes közgyűléshez a helyszín biztosítását, a
2015-ben nyújtott értékes anyagi támogatást, illetve azt, hogy a GVH az Egyesület 2016-ra vonatkozó
valamennyi támogatási kérelmét befogadta.
VI.

Tagság helyzete

2015. december 31. napjával két tag kilépésével, illetőleg négy új tag belépésével 26 jogi személy
tagunk volt. Három belépő, illetőleg két kilépő taggal 61 fő egyéni taggal rendelkeztünk 2015.
december 31. napján. A tagságon belül 20-25 fő az a tagi létszám, akivel szakmai rendezvényeken,
illetőleg jogszabály véleményezésekor számolni tudunk.
Bár 2016. január 1. napjától a tagdíjakat megemeltük, új tagok jelentkeztek, ám volt lemorzsolódás is,
melynek mértékével kapcsolatosan reménykedünk, hogy az nem lesz jelentős.
VII.

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

Budapest, 2016. április 29.

dr. Liber Ádám
főtitkár
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