Főtitkári beszámoló
a Magyar Versenyjogi Egyesület
2019. május 28-i rendes 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 idei éves szakmai tevékenységét ismerteti összefoglalóan:
I.

Nemzetközi együttműködés
1. Budapest kongresszus

A Magyar Versenyjogi Egyesület 2018-as kiemelt szakmai feladata volt a Nemzetközi
Versenyjogi Egyesület (Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, LIDC) éves rendes
kongresszusának megszervezése, amelyre 2018. október 4 - 7. között Budapesten került sor,
és azon az alábbi versenyjogi kérdések kerültek megtárgyalásra:
 A kérdés: "Who is/should be liable for breaches of competition law: which rules
should govern the attribution of civil and (where it exists) criminal liability to the
company, parent company, management & employee?"
Nemzetközi Rapporteur: Tóth Tihamér
 B kérdés: "How can the holder of intellectual property rights protect its brands in the
context of on- and off-line distribution and after-sales service, and does the existing
framework for such protection strike a fair balance between the interests of rights
holders and the interests of consumers?"
Nemzetközi Rapporteur: Nikolas Guggenberger
Az „A” kérdés kidolgozásában Hargita Árpád és Marosi Zoltán kollégáink működtek közre,
míg a „B” kérdés kidolgozása tekintetében köszönjük szépen Szakács Eszter kolléganő
munkáját!
A konferencia megszervezésére az Egyesület a Blaguss Utazási Iroda Kft-vel kötött
megállapodást, illetőleg a konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia épülete
volt.
A budapesti konferencián nagy számban képviseltették magukat az Egyesület tagjai. Jó
visszajelzéseket kaptunk az LIDC vezetésétől és a külföldi résztvevőktől a szakmai és az egyéb
programokat illetően. Külön szeretném köszönni Bacher Gusztáv kollégánk munkáját, aki a
szervezőbizottság elnökeként a Blaguss munkatársaival együttműködve szervezte ezt a
nagyszabású rendezvényt.
A vezetőség és az egész tagság nevében szeretném megköszönni a Gazdasági Versenyhivatal,
a MOL, az OTP, a Richter Gedeon, a Magyar Telekom és a Tesco támogatását, akik anyagilag
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is hozzájárultak a kongresszus sikeres megrendezéséhez.
A konferencia anyagi szempontból is sikeres volt, mivel az Egyesület több mint 6 millió
forintos nyereséget ért el általa, amely összeg fele az LIDC és az Egyesület között létrejött
megállapodás alapján az LIDC-t illeti meg szakmai, tudományos, szervező tevékenységért
járó díjként és az LIDC név és logó használatának díjaként.

2. Párizsi Kongresszus
Az idén tavasszal ismét megkezdtük a munkát és a felkészülést az LIDC következő
kongresszusára, amely 2019. november 7. és 10. között kerül megrendezésre Párizsban.
Az idei konferencia antitröszt (A) és szellemi tulajdon (B) kérdései, amelyekre nemzeti
riportot tervezünk készíteni, az alábbiak:
 Question A is: “To what extent should competition law be concerned with differences
in prices, terms and conditions, or quality offered by suppliers to different
purchasers”
 Question B is: “Should there be legal restrictions on the ability of persons who claim,
without sufficient justification, to hold IP rights that have been infringed to bring, or
to threaten to bring, legal proceedings based on such claims against their
competitors or others?”
Az "A" kérdés tekintetében a nemzeti jelentés koordinálását Horváth András és Virág Péter
kollégáink vállalták el az idei évben. A "B" kérdés tekintetében a nemzeti jelentés készítését
Lendvai Zsófia kolléganőnk vállalta. Bízunk benne, hogy minél több kollégát láthatunk viszont
az LIDC párizsi konferenciáján.
Az előző évekhez hasonlóan az idén is szeretnénk két ösztöndíjat kiírni a 35 év alatti kollégák
számára a párizsi konferencián való részvételre, amely reményeink szerint fedezi az utazási,
szállás, és regisztrációs díj költségeket. (Ennek érdekében pályázatot nyújtunk be a Gazdasági
Versenyhivatalhoz.) A pályázat során természetesen előnyt jelent, ha a pályázó kolléga
aktívan részt vesz az A vagy B kérdés kidolgozásában.
II.

Hazai szakmai és egyesületi programok

2018. április 10. napján tartotta meg egyesületünk a legutóbbi közgyűlését, melynek
meghívott előadója Mette Alfter, a Frontier Economics helyettes igazgatója volt, aki "Recent
developments of abuse of dominance cases from a competition-economics perspective"
címmel tartja meg a szakmai előadását angol nyelven. A GVH részére köszönjük szépen a
helyszín rendelkezésre bocsátását.
2018. május 17. napján a Magyar Versenyjogi Egyesület szakmai támogatásával került
megszervezésre II. Wolters Kluwer Ágazati Versenyjogi Konferencia a Mercure Budapest
Buda Hotelben, ahol áttekintésre került a közelmúlt technológiai, gazdasági és piaci
változásai és annak versenyjogi vonzatai. A rendezvény előadói Dr. Hegymegi-Barakonyi
Zoltán az Egyesület elnöke, Dr. Bak László - Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, és Dr.
Szilágyi Pál, a Versenyjogi Kutató Központ Elnöke, továbbá Dr. Vörös Péter, Dr. Horváth
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András és Dr Kocsis Márton egyesületi tagjaink voltak. A konferencia főbb témái következők
voltak: a feltételek és kötelezettségek fúziós eljárásban; fejlemények az információcserék
versenyjogi megítélésében; tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a digitális gazdaságban;
a magyarországi és az európai uniós gyógyszer piacok aktuális versenyjogi kérdései; a
2018.01.01-től életbe léptetett bírságközlemények az antitröszt és fogyasztóvédelmi ügyek
terén és a compliance programok versenyjogi megítélése. Az előadóknak köszönjük szépen a
színvonalas konferenciát.
III.

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.
 A
Gazdasági
Versenyhivatal
felkérésére
Egyesületünk
véleményezte
kötelezettségvállalásra vonatkozó közleménytervezetet, melyet Fejes Gábor
(Oppenheim), valamint Szántó Tibor és Kőmíves Attila (Allen&Overy) kollégáink
koordináltak.
 Szintén véleményeztük a GVH „saláta” tervezetet, amely több meglévő közlemény
szövegét is tervezte módosítani, ideértve a 1/2018. közlemény a Tpvt. 75. §-a szerinti
kötelezettségvállalásról; 2/2018. közlemény egyes korábbi közlemények
módosításáról; 6/2017. közlemény az összefonódások vizsgálatára irányuló eljárással
kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről; 7/2017. közlemény az összefonódásbejelentési kötelezettség, az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti
eljárás megindítása, valamint az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén
alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről ; 8/2017. közlemény az összefonódás
vizsgálatára irányuló eljárásban hozott nem megtiltó határozatokban feltételek,
illetve kötelezettségek előírásáról;10/2017. közlemény az egyezségi eljárásról. Ezzel
kapcsolatosan szeretnénk megköszönni Fejes Gábor, Kocsis Márton, Sólyom Iván,
Vörös Péter és Staniszewski Orsolya kollégáknak az észrevételeket, és Kőmíves Attila
kollégánknak külön szeretném megköszönni a munka koordinálását és a szakmai
anyag véglegesítését.
Ezúton is köszönjük szépen a tagság és fent nevezett kollégáink aktív közreműködését a
versenyhivatali közlemények véleményezésében, melyet jellemzően rendkívül szoros
határidők betartásával készítettek el az abban közreműködő kollégák, melyet ezúton is
köszönünk szépen!
IV.

Együttműködés az Igazságügyi Minisztériummal

Egyesületünk 2019. április 9. napján ismételten 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
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egyesületünk 2018-ban részt vett az Európai Uniós adatvédelmi reformmal összefüggő
előterjesztés véleményezésében, melyet az Egyesület részéről Liber Ádám koordinált.
V.

Gazdálkodás

Az egyesületnek a 2018. évi gazdálkodását a mellékelt gazdasági beszámoló részletezi.
Köszönjük szépen a Felügyelőbizottság tagjainak munkáját.
Ezúton is köszönjük Egyesületünk hagyományos támogatójának, a Gazdasági
Versenyhivatalnak a mai napi egyesületi rendes közgyűléshez a helyszín biztosítását, a 2018ban nyújtott értékes anyagi támogatást.

V.

Tagság helyzete

Az Egyesület 2018. december 31-i dátummal 43 jogi személy taggal, és 65 fő egyéni taggal
rendelkezett. Mint azt a Felügyelőbizottság beszámolója részletezi, különösen az egyéni
tagok között magas a nem fizető tagok aránya. Az egyesület tagsága az elmúlt évekhez
hasonlóan tovább növekedett.

VI.

Együttműködés más szervezetekkel

2018-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.
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 2018.
december 5. napján a szokásos karácsonyi rendezvényünket. Ezen túlmenően a tagság
átfedések és a szakmai kapcsolatok révén szorosan együttműködünk a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Versenyjogi Kutató Központjával, továbbá az Amerikai Kereskedelmi
Kamarával és a Joint Venture Szövetséggel.

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

Budapest, 2019. május 12.

Dr. Liber Ádám sk.
főtitkár

