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Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! 

 

Hamarosan vége a 2020. évnek, amelyre bizonyosan sokáig fogunk emlékezni. Sajnos ez az év a lemondások 

és a kompromisszumok éve volt az életünk minden területén. Ez a Magyar Versenyjogi Egyesület 

tevékenységére is igaz, hiszen lassan egy éve nem találkozhattunk személyesen, szakmai rendezvényeink 

elmaradtak vagy a virtuális térbe szorultak. Csak a legfontosabbakat megemlítve: elmaradt az LIDC 

Brüsszelben megtartani tervezett éves kongresszusa, valamint a Magyar Versenyjogi Fórum sem került 

megrendezésre, pedig az adott volna alkalmat a számunkra, hogy megünnepeljük a magyar versenyjog és a 

Gazdasági Versenyhivatal 30 éves jubileumát. Amint az ismeretes, még az éves rendes közgyűlésünket is online 

kellett megtartanunk szeptember folyamán, valamint a vezetőség tagjai is csak ily módon tudtak kapcsolatot 

tartani.  

Az elmúlt hónapokban valóban az online szakmai rendezvények adtak lehetőséget számunkra, hogy kielégítsük 

a legfrissebb versenyjogi fejlemények megismerése iránti érdeklődésünket. Ebben viszont elkényeztettek 

bennünket az LIDC és az ICN által szervezett kiváló webináriumok, még akkor is, ha ezek nem adták vissza a 

személyes találkozók hangulatát. Első alkalommal az ICN évtizedes történetében online élőben követhette 

mindenki az éves ICN konferencia kiváló előadásait és panelbeszélgetéseit, amelyek során a képernyőn 

keresztül ugyan, de találkozhattunk az EU versenyjogi biztosával, a DOJ antitröszt divíziójának vezetőjével és 

még számos versenyhivatal vezető tisztségviselőjével és más ismert versenyjogi szakértőkkel. Itt került 

bejelentésre az a nagyszerű hír is, hogy az ICN következő éves konferenciája Budapesten lesz a GVH 

szervezésében. Gondolom abban  teljesen egyetértünk, hogy ez a döntés a magyar versenyhatóság és a magyar 

versenyjog nemzetközi elismerését jelenti, és lehetőséget ad a számunkra, hogy hazánkat és versenyjogunkat 

még jobban megismerjék a világ versenyhatóságait képviselő ICN, a Nemzetközi Versenyjogi Hálózat tagjai. 

A fenti konferencián kívül reméljük, mielőbb lesz lehetőségünk megtartani a következő Magyar Versenyjogi 

Fórumot is, ahol - ugyan egy kicsit megkésve - "felköszönthetjük" majd a GVH-t a 30. évforduló alkalmából. 

Azt is őszintén remélem, hogy brüsszeli kollégáink is meg tudják rendezni az LIDC következő kongresszusát, 

amire olyan nagyon készültek az idén.  

Amíg azonban a fenti személyes részvétellel tervezett rendezvények megrendezésre kerülhetnek, addig továbbra 

is marad az online történő érintkezés. Ezt belátva a virtuális térben tervezzük megtartani azt a szakmai ankétot, 

amelyen a Tpvt. januárban hatályba lépő ún. ECN+ módosításairól szeretnénk a kollégáknak tájékoztatást adni, 

lehetőség szerint a GVH illetékes munkatársainak bevonásával.  

De a jövő év programjai előtt még szeretnék a magam és a vezetőség nevében minden kedves Kollégának áldott, 

békés karácsonyt, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánni! Reméljük, mindenki szeretteivel tudja tölteni 

az ünnepeket és így megtapasztalhatjuk, hogy az együttlét a karácsony legnagyobb ajándéka a számunkra. A 

2021. évre pedig nagyon boldog, egészségben és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!  

A jövő évi viszontlátásig, 

Baráti üdvözlettel: 

 

Barakonyi Zoltán  

 

 


