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BEVEZETÉS 

A versenyjog és versenypolitika céljának megfogalmazására számtalan 

alkalommal tettek már kísérletet. A leggyakrabban emlegetett célok között 

szerepel a társadalmi jólét biztosítása, mely magába foglalja a fogyasztói többletet 

és a termelői többletet. A versenyjog céljának szokták még tekinteni a gazdasági 

szabadság biztosítását, illetve – az Európai Unió szempontjából – a különböző 

piacok integrációját is.1  

A fenti fogalomból is kitűnik, hogy az egyes fogyasztók érdeke eltérhet a 

versenyjog által követett közérdektől. A fogyasztóknak nem csak a versenyhelyzet 

fenntartása és ezáltal az általános társadalmi jólét biztosítása áll érdekében, de a 

saját jólétük biztosítása is. A fogyasztónak nem csak ahhoz fűződik érdeke, hogy 

a versenyjog elrettentse a vállalkozásokat a versenyjogba ütköző magatartástól, de 

ahhoz is, hogy a biztosítsa a vagyonukban bekövetkező csökkenés megtérülését. 

Ugyanez azonban elmondható a jogsértő vállalkozások üzleti partnereinek 

érdekeiről is. 

A jogellenesen okozott kár megtérítése iránti igény a polgári jogban gyökerezik, 

amely – az igény érvényesítésére vonatkozó polgári eljárásjoghoz hasonlóan – 

eltérő szabálycsoportot alkot és eltérő logika alapján működik, mint a versenyjog. 

Ez az egyik oka a versenyjog magánjogi érvényesítését övező szakmai-

tudományos vitáknak. 

A versenyjog magánjogi érvényesítésének kérdésköre keretében számos probléma 

merült fel ebből az eltérésből adódóan. Ugyanakkor mind a versenyjog hatékony 

érvényesítése, mind a versenyjogból származó magánjogi igények érvényesítése 

megkívánja az eltérésből adódó problémák feloldását.  

Jelen értekezés kiindulási pontja Darázs azon megállapítása, hogy a versenyjog 

magángjogi érvényesítésében az Európai Unió a legjelentősebb jogpolitikai 

szerepet a kártérítésnek szánja, ugyanakkor a magyar jog jelenleg nem alkalmas a 

                                                 
1 Ld. Motta, Massimo: Versenypolitika – Elmélet és gyakorlat, Budapest, 2007. GVH 
Versenykultúra Központ, 19. és 24-25. o. 
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kartelljogi kártérítési keresetek megfelelő kezelésére, ami mind anyagi polgári 

jogi, mind polgári eljárásjogi (részben jogalkotási, részben jogalkalmazási) 

lépéseket tesz szükségessé.2 

A versenyjog és a kártérítési jog is szerteágazó jogterületet alkotnak, így az 

eltérésből adódó problémák feloldása részletekbe menő vizsgálatot igényel, mely 

kiterjed polgári anyagi és eljárásjogi kérdések versenyjog fényében történő 

értelmezésére.  

Jelen értekezés nem foglalkozik a kártérítési jog minden aspektusával és a 

kiválasztott aspektusokat sem kívánja részletes dogmatikai elemzésnek alávetni, 

hanem a versenyjogi magánjogi igények tekintetében jelentőséggel bíró 

aspektusok versenyjogi szempontú elemzésére összpontosít. 

Az első kérdés, amit érdemes tisztázni, hogy mi a két releváns jogterület tartalma, 

amelyből a vizsgálat során ki kell indulni. Jelen értekezés ezért bemutatja a 

versenyjog szerkezetét, illetve a versenyjog és polgári jog metszéspontját, a 

versenyjog magánjogi érvényesítését. Figyelembe véve, hogy a versenyjogi 

kártérítés a jogirodalom homlokterébe elsősorban az Európai Unió által indított 

jogfejlesztési folyamat következtében került, jelen értekezés felvázolja e folyamat 

főbb lépéseit. 

Mivel a versenyjog alá több lényegesen eltérő kérdés tartozik, annak érdekében, 

hogy helytálló következtetéseket lehessen levonni a versenyjogi kártérítésekről, 

érdemes korlátozni a vizsgálatot egy pontosan meghatározott kérdéskörre. Jelen 

értekezés ezért bemutatja mind az uniós, mind a magyar kartelljog szabályait, 

melyre vizsgálata korlátozódik. 

A versenyjog magánjogi érvényesítése több magánjogi igény érvényesítése útján 

történhet, így indokolt a vizsgálatot egy meghatározott igényre korlátozni. Jelen 

értekezés bemutatja az uniós jogra és a magyar jogra alapuló összes magánjogi 

igényt, ugyanakkor mélyebb vizsgálatát korlátozza a károk megtérítése iránti 

igényekre. 

                                                 
2 Ld. Darázs Lénárd: A kartellek semmissége, Budapest, 2009. CompLex, 32-33. o. 
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Az uniós jogfejlesztési folyamatra tekintettel szervesen kötődik a kartelljogi 

kártérítések szabályozásának kérdése ahhoz, hogy az Európai Unió rendelkezik-e 

megfelelő határkörrel a tagállami jogba való beavatkozásra ezen a területen, 

amely kérdést jelen értekezés is vizsgálja.  

További lényeges kérdés, hogy milyen összefüggés van a versenyjog közjogi és 

magánjogi érvényesítése között, így jelen értekezés is szentel időt a kettő 

kölcsönhatásának vizsgálatára. 

Jelen értekezés vizsgálja, hogy melyek azok a különleges jellegzetességek, 

amelyek indokolttá teszik a horizontális (versenytársak közötti) versenykorlátozó 

célú kartellek (megállapodás, összehangolt magatartás és a társadalmi szervezetek 

döntése) eltérő kezelését a versenyjogi kártérítéssel kapcsolatban. 

Jelen értekezés a versenyjogi kártérítés anyagi jogi kérdései közül foglalkozik a 

jogellenesség kérdésével, a kár fajtáinak és mértékének kérdésével, a kartellek és 

a károk közötti oksági kapcsolattal, illetve a felróhatóság kérdésével. Érdemes 

továbbá kitérni a kartellek által megtestesített közös károkozásra tekintettel az 

egyetemleges felelősség kérdéseire, illetve a kartell által megtestesített egységes 

és folyamatos jogsértésre tekintettel az elévülés kérdéseire is. 

A gyakorlatban felmerült problémákra tekintettel az eljárásjogi kérdések közül 

jelen értekezés a perbeli legitimáció, a bizonyítás, a perköltségviselés és a 

joghatóság témakörével foglalkozik részletesebben. 

Különösen a fogyasztók, mint a kartellek leginkább védtelennek tűnő áldozatai 

szempontjából jelen értekezés egy témakörről kitekintést nyújt. Az anyagi jog 

által meghatározott összes tényező bizonyítása szempontjából különös 

jelentőséggel bír, hogy a harmadik személyek hogyan férhetnek hozzá a jogsértő 

vállalkozások, illetve a versenyhatóságok birtokában lévő iratokhoz.  

Ahogy Howard rámutatott, a kártérítési perek nagy részét néhány tagállam 

bíróságai előtt indították: az Európai Bizottság („Bizottság”) 54 jogsértést 

megállapító határozata alapján 15 következményi keresetet indítottak, amelynek 

meghatározó többségét három tagállamban nyújtották be: Egyesült Királyság, 



4 
 

Németország és Hollandia.3 Erre tekintettel jelen értekezés elsősorban az Egyesült 

Királyságban és Németországban indított ügyekre összpontosít. 

Jelen értekezés célja, hogy a fenti kérdések vizsgálata során következtetéseket 

vonjon le abból a szempontból, hogy mely intézkedések szükségesek és arányosak 

a kartellekből eredő kártérítési igények érvényesítésének elősegítése céljából, 

különös tekintettel a magyar jogban jelenleg is alkalmazott vagy a jövőben 

bevezetni szükséges eszközökre. 

1. A VERSENYJOG MAGÁNJOGI ÉRVÉNYESÍTÉSE 

1.1. BEVEZETŐ A VERSENYJOGI MAGÁNJOGI IGÉNYEKHEZ 

1.1.1. Alapfogalmak és elhatárolások 

1.1.1.1. Versenyjog 

A versenyjog egy számtalan eltérő jellegű magatartást tilalmazó és különböző 

módon szankcionáló jogterület. A versenyjogba tartozónak tekinthetők azok a 

normák, melyek tilalmazzák a verseny korlátozását, de azok a normák is, melyek 

tilalmazzák 

- a tisztességtelen versenyt (versenytársak vagy üzletfelek jogos érdekeit 

sértő, tisztességtelen piaci magatartás mint például a jóhírnév sértése, a 

jellegbitorlás vagy a bojkottfelhívás); 

- az üzletfelek vagy fogyasztók megtévesztését; és 

- egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. 

Az uniós versenyjog nem tartalmaz közvetlenül hatályos szabályokat a 

tisztességtelen piaci magatartásokra vonatkozóan, ugyanakkor a fogyasztókkal 

                                                 
3 Ld. Howard, Anneli: Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on 
Anti-Trust Damages Actions, JECLP, 2013. 6. szám, 455. o. 
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szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó alapvető 

szabályokat irányelv4 rögzíti. 

1.1.1.2. Antitröszt jog 

Antitröszt jognak a versenyjog azon területét szokták nevezni, mely a 

versenykorlátozó magatartásokat tilalmazza. A versenykorlátozó magatartások 

megkülönböztetése azon alapszik, hogy többoldalú vagy egyoldalú magatartásról 

van-e szó. Többoldalú magatartás esetén beszélhetünk versenykorlátozó 

megállapodásról, összehangolt magatartásról vagy vállalkozások társulásának 

döntéséről (együtt: kartellről), míg egyoldalú magatartás esetén beszélhetünk 

gazdasági erőfölénnyel való visszaélésről. 

1.1.1.3. Kartelljog 

Az antitröszt jogon belül elkülöníthető a kartelljog, mely a versenykorlátozó 

megállapodásokra, összehangolt magatartásokra és vállalkozások társulásának 

döntéseire vonatkozik. A kartelljog kiterjed mind a versenytársak közötti 

(horizontális) magatartásokra, mind a termelési-értékesítési lánc különböző 

szintjein tevékenykedő vállalkozások közötti (vertikális) magatartásokra. Egy 

másik megkülönböztetés a kartelljogon belül az ún. kőkemény (hard-core) 

versenykorlátozások elkülönítése, melyek versenykorlátozó célú magatartásokat 

jelentik. Whish gyakran hivatkozott megkülönböztetése szerint a versenykorlátozó 

célú megállapodások közé tartoznak az árrögzítésre, a piacfelosztásra és a 

termelés vagy értékesítés korlátozására vonatkozó horizontális megállapodások, 

illetve a legkisebb viszonteladási ár meghatározására és az export tilalmak 

előírására vonatkozó vertikális megállapodások.5 

                                                 
4 A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005. május 11-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, HL L 149., 2005.6.11., 22-39. o. 
5 Ld. Whish, Richard: Versenyjog, Budapest, 2010. HVG-Orac, 118. o. 
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Jelen értekezés elsősorban a kartelljog, azon belül is a horizontális 

versenykorlátozó célú magatartások tilalmának megsértéséből eredő káresetekkel 

foglalkozik. 

1.1.1.4. Versenyjog magánjogi érvényesítése 

A versenyjog érvényesítése szempontjából meg kell különböztetni a versenyjog 

közjogi és magánjogi érvényesítését. A versenyjog közjogi érvényesítésének 

(public enforcement) azt az esetet szokták tekinteni, amikor egy közjogi szervezet 

(hatóság vagy bíróság), közérdekből eljárva, közjogi szankciókat (bírság, eltiltás, 

szabadságvesztés) szab ki a versenyjogi jogsértések ellen. A versenyjog 

magánjogi érvényesítésének (private enforcement) azt az esetet szokták tekinteni, 

amikor egy magánszemély versenyjogi jogsértésre alapozva magánérdekeinek 

érvényesítése céljából magánjogi igényeket (eltiltás, semmisség, kártérítés) 

érvényesít.  

A versenyjog magánjogi érvényesítésén belül meg szokták különböztetni azt az 

esetet, amikor a közjogi érvényesítést követően (follow-on action / következményi 

kereset) és amikor a közjogi érvényesítéstől függetlenül (stand-alone action / 

önálló kereset) kerül sor a magánjogi igények érvényesítésére.6 Ennek elsősorban 

abból a szempontból van jelentősége, hogy a bíróságnak a kártérítési keresetről 

úgy kell döntenie, hogy a magatartás jogellenességét, a jogsértés fennállását a 

versenyhatóság megállapította volna.7 

Jelen értekezés a versenyjog közjogi érvényesítésnek kizárólag azon vonásaival 

foglalkozik részletesebben, melyek hatással vannak a versenyjog magánjogi 

érvényesítésének lehetőségeire. 

                                                 
6 Ld. Hegymegi-Barakonyi Zoltán – Horányi Márton: Közjogi kontra magánjogi jogérvényesítés? 
In: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, 
Budapest, 2008. HVG-Orac, 183. o. 
7 Ld. Darázs Lénárd: A polgári bíróságok kötöttsége a versenyhatósági eljáráshoz, Magyar Jog 
2011. 5. szám, 275. o. 
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1.1.1.5. Kollektív jogorvoslat 

A versenyjog magánjogi érvényesítésének kérdéskörén belül el lehet különíteni a 

kollektív jogorvoslatra vonatkozó kérdéseket. Jelen értekezés szempontjából 

minden olyan jogintézmény kollektív jogorvoslatnak minősül, amely lehetővé 

teszi egyetlen eljárás keretében, hogy a károsultak beazonosítható vagy be nem 

azonosítható köre magánjogi igényt érvényesítsen, ugyanakkor jelen értekezés 

elsősorban a kárigények érvényesítésére vonatkozó jogintézményekkel 

foglalkozik.  

1.1.2. Uniós jogfejlesztési folyamat 

1.1.2.1. Az Európai Unió Bíróságának ítéletei 

Az Európai Unió Bírósága („Bíróság”) a Francovich ügyben hozott ítéletében8 

rögzítette, hogy a magánszemélyek közvetlenül az uniós jog megsértésére is 

alapíthatnak kártérítés iránti igényt. Ugyanakkor az uniós versenyjog, mint a 

kártérítés alapjául szolgáló uniós jogi rendelkezés első alkalommal a Bíróság 

Courage ügyben hozott ítéletében9 került megállapításra. 

Az angol alapeljárásban egy sörgyár kártérítést követelt egy sörözőt üzemeltető 

(bérlő) magánszemélytől, mivel utóbbi nem fizetett bizonyos sörszállításokért. A 

perben a söröző üzemeltetője arra hivatkozott, hogy a söröző bérleti szerződése, 

mely kizárólagos beszerzési kötelezettséget ír elő a számára, ellentétes az uniós 

versenyjoggal, ezért egyrészt a bérleti szerződés semmis (és nem lehet a sörgyár 

kártérítésének jogalapja), másrészt a semmis bérleti szerződés kárt okozott neki 

(ezért viszontkeresetet nyújtott be annak megtérítése iránt). 

Az ügyben eljáró angol fellebbviteli bíróság (Court of Appeal) az ügyben előzetes 

döntésre terjesztette elő a kérdést, hogy hivatkozhat-e az uniós versenyjogra az 

söröző üzemeltetője mint a bírói jogvédelem alapjára, és ha igen, alapíthat-e rá 

kártérítési keresetet, függetlenül attól, hogy az uniós jogba ütköző szerződésben 

                                                 
8 C-6/90. sz. Francovich és Bonifaci kontra Olaszország ügyben 1991. november 19-én hozott 
ítélet, EBHT 1991., I-5357. o. 
9 C-453/99. sz. Courage és Crehan ügyben 2001. szeptember 20-án hozott ítélet, EBHT 2001., I-
6297. o. 
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félként vett részt (a szerződés megkötése miatt saját jogellenes magatartására 

hivatkozik). 

A Bíróság igenlően válaszolta meg a fenti kérdést és rögzítette, hogy az uniós 

versenyjogra alapozott kártérítési keresetnek önmagában nem lehet akadálya az a 

körülmény, hogy a károsult a jogellenes szerződésben félként vett részt. 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy „[a] Szerződés 85. cikkének [jelenleg EUMSZ 101. 

cikk] teljes érvényesülését és különösen az (1) bekezdésében megfogalmazott 

tilalom hatékony érvényesülését kockáztatná, ha nem igényelhetne bármely 

személy kártérítést olyan szerződés vagy magatartás által okozott kárért, amely 

alkalmas a verseny korlátozására vagy torzítására.”10 

A Bíróság 2006-ban meghozta a Manfredi ügyben ítéletét.11 Az olasz 

alapeljárásban magánszemélyek indítottak kártérítési kereseteket biztosítók ellen 

azt követően, hogy az olasz verseny- és piacfelügyeleti hatóság (Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato) megállapította, hogy a biztosítók kartellben 

vettek részt, melynek keretében megemelték kötelező gépjármű 

felelősségbiztosításra vonatkozó díjaikat. A kártérítési keresetek a kartell útján 

elért díjnövekedés megtérítésére irányultak. 

Az ügyben eljáró bitontói békebíróság (Giudice di Pace di Bitonto) több kérdést is 

felterjesztett előzetes döntéshozatalra, azzal kapcsolatban, hogy 

- hivatkozhat-e harmadik személy a semmisség vagy kártérítés alapjaként az 

uniós versenyjogra; 

- hogyan alakul az elévülés versenyjogi jogsértések esetén; 

- mely bíróság rendelkezik hatáskörrel a versenyjogi kártérítések 

megítélésére; illetve 

- milyen mértékű kártérítést ítélhet meg a bíróság. 

                                                 
10 Ld. a Courage ügyben hozott ítélet 26. pontját 
11 C-295/04. sz. Manfredi ügyben 2006. július 13-án hozott ítélet, EBHT 2006., I-6619. o. 
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A Bíróság rögzítette, hogy bármely személy hivatkozhat az uniós jogba ütköző 

megállapodás semmisségére és követelhet kártérítést az elszenvedett károkért, ha 

az okozati összefüggés fennáll a megállapodás és a kár között. A Bíróság 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy uniós szabályozás hiányában az okozati 

összefüggés fennállása, az elévülés és a bírósági hatáskör tekintetében a tagállami 

eljárásjog szabályai irányadók. 

A Bíróság kifejezetten úgy fogalmazott, hogy „[…] a nemzeti bíróságok előtti 

kártérítési keresetek jelentősen hozzájárulhatnak a Közösségen belüli hatékony 

verseny fenntartásához.”12 

1.1.2.2. A versenyjogi kártérítésre vonatkozó konzultáció 

A Bizottság a versenyjogi modernizáció keretében, a közjogi jogérvényesítés 

decentralizációja mellett, erre a fejleményre is reagálni kívánt.13 Ennek érdekében 

konzultációs folyamat indult, melynek keretében először a Bizottság 

megbízásából egy 2004-ben készült Összehasonlító Tanulmány14 elemezte a 

sikeres kártérítési keresetek akadályait. Egyidejűleg szintén készült egy 

Számszerűsítési Tanulmány,15 mely a károk számszerűsítésére vonatkozó 

közgazdasági számítási modelleket vizsgálta. Ezekre a tanulmányokra tekintettel a 

Bizottság 2005-ben Zöld Könyvet16 és ahhoz tartozó szolgálati 

munkadokumentumot17 bocsátott ki a versenyjogi kártérítést illetően, melyek a 

kártérítési perek elősegítésének lehetséges módszereit vázolták fel.  

                                                 
12 Ld. a Manfredi ügyben hozott ítélet 91. pontját 
13 Ld. 1/2003/EK rendelet 7. preambulumbekezdését 
14 Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules, 
Comparative report prepared by Denis Waelbroeck, Donald Slater and Gil Even-Shoshan 
(Ashurst), 31 August 2004 
15 Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules, 
Analysis of economic models for the calculation of damages prepared by Emily Clark, Mat 
Hughes and David Wirth (Ashurst), 31 August 2004 
16 Zöld Könyv az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről, 2005. 
december 19., COM(2005) 672 
17 Commission Staff Working Paper – Annex to the Green Paper on Damages actions for breach of 
the EC antitrust rules, 2005. december 19., SEC(2005) 1732 
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A konzultációs folyamat következő lépéseként a Bizottság megbízásából 2007-

ben készült egy Hatástanulmány,18 mely a kártérítési perek elősegítésének Zöld 

Könyv által felvázolt lehetséges módszereinek hatásait vizsgálta. A Bizottság 

végül 2008-ban fogadta el a Fehér Könyvet19 és az ahhoz tartozó szolgálati 

munkadokumentumot,20 melyekben a kártérítési perek elősegítésének ajánlott 

módszereit foglalta össze.  

A Fehér Könyv alapján a Bizottság már előkészített egy irányelvtervezetet, melyet 

azonban 2009-ben a közelgő európai parlamenti választásokra (és hamarosan új 

összetételben megalakuló Bizottságra) tekintettel visszavont.21 A visszavonásnak 

több oka volt: egyrészről vitatott volt az uniós szintű jogalkotás jogalapja, 

másrészről az Európai Parlament komoly kritikát fogalmazott meg a tervezettel 

kapcsolatban. Az Európai Parlament elsősorban azt emelte ki, hogy a 

termékfelelősségi és a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a 

fogyasztók hasonló problémákkal szembesülnek, mint a versenyjogi jogsértések 

esetén, ezért célszerű egy horizontális, integrált rendszert teremteni a kollektív 

jogérvényesítés kérdésében.22  

Az irányelvtervezet visszavonása ellenére, a Bizottság megbízásából 2009-ben 

készült egy tanulmány,23 melynek célja a károk számszerűsítésére vonatkozó 

útmutató előkészítése volt. A Bizottság 2011-ben tette közzé a számszerűsítési 

útmutató tervezetét,24 mely az uniós versenyjog megsértésén alapuló kártérítési 

keresetek tekintetében alkalmazandó számítási modelleket foglalta össze. A károk 

                                                 
18 Making antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact and potential 
scenarios, Final report of Centre for European Policy Studies, Erasmus University Rotterdam and 
Luiss Guido Carli, 21 December 2007 
19 Fehér Könyv az EK trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről, 
2008. április 2., COM(2008) 165 
20 Commission Staff Working Paper accompanying the White Paper on Damages actions for 
breach of the EC antitrust rules, 2008. április 2., SEC(2008) 404 
21 Ld. Rizzuto, Francesco: The private enforcement of EU competition law: what next?, GCLR, 
2010. 2. szám, 59. o. 
22 Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalása az EK trösztellenes szabályainak 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló Fehér Könyvről (2008/2154(INI)) 
P6_TA(2009)0187, 6. pont 
23 Quantifying antitrust damages. Towards non-binding guidance for courts. Study prepared for the 
European Commission by Oxera and a multi-jurisdictional team of lawyers led by Dr Assimakis 
Komninos, December 2009 
24 Útmutató tervezet - A károk számszerűsítése az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
101. és 102. cikkének megsértése alapján indított kártérítési keresetekben 
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számszerűsítésével kapcsolatos nyilvános konzultáció 2013-ban a végleges 

Számszerűsítési Közlemény25 és Számszerűsítési Útmutató26 közzétételével zárult. 

A Bizottság közzétette az Irányelvjavaslatot,27 mely alapvetően a tagállami 

versenyjogok harmonizációjára irányul bizonyítási kérdések (bizonyítékok 

ismertetése, tagállami versenyhatóságok határozatainak kötőereje), illetve egyéb 

felelősségi kérdések (egyetemleges felelősség, károk áthárítása) tekintetében. 

Az Irányelv28 módosított szövegét az Európai Parlament 2014. április 17-én 

fogadta el, melyet az Európai Tanács 2014. november 26-án erősített meg. 

1.1.2.3. A kollektív jogorvoslatra vonatkozó konzultáció 

Az Európai Parlament által megfogalmazott kritikára reagálva, a horizontális, 

integrált kollektív jogérvényesítési mechanizmus elérése érdekében a Bizottság 

három főigazgatósága (DG JUSTICE, DG COMP és DG SANCO) 2010-ben 

közös nyilatkozatot29 bocsátott ki, melyben külön konzultációt hirdetettek meg a 

kollektív jogorvoslat kérdésében. Ez a konzultáció 2011-ben indult azt követően, 

hogy a Bizottság Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentumot30 tett közzé, 

melyben kérdéseket fogalmazott meg a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban. A 

Bizottság megbízásából 2011-ben készült egy Összefoglaló Tanulmány31 a 

kollektív jogorvoslatra vonatkozó konzultációs folyamat során beérkező 

észrevételekből. 

                                                 
25 A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkének  
megsértése alapján indított kártérítési keresetekben a károk számszerűsítéséről, HL C 167., 
2013.6.13., 19. o. 
26 Bizottsági Szolgáltati Munkadokumentum – Gyakorlati Útmutató – A károk számszerűsítése az 
Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. és 102. cikkének megsértése alapján indított 
kártérítési keresetekben 
27 A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti 
jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre vonatkozó javaslat, 2013.6.11. COM(2013) 404 
28 A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti 
jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014. november 26-i 
2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 349., 2014.12.5., 1. o. 
29 Joint information note by Vice-President Viviane Reding, Vice-President Joaquín Almunia and 
Commissioner John Dalli – Towards a Coherent European Approach to Collective Redress: Next 
Steps, 2010. október 5., SEC(2010) 1192 
30 Úton a kollektív jogorvoslat koherens európai megközelítése felé, Bizottsági Szolgálati 
Munkadokumentum, 2011. február 4. SEC(2011) 173 
31 Evaluation of contributions to the public consultation and hearing: “Towards a Coherent 
European Approach to Collective Redress” Study JUST/2010/JCIV/CT/0027/A4 
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2012-ben az Európai Parlament határozatot32 fogadott el a kollektív jogorvoslat 

egységes megítélése érdekében, míg az Európai Parlament Gazdasági és 

Monetáris Bizottságának megbízása alapján készült egy tanulmány33 a kollektív 

jogorvoslatra vonatkozóan. 

A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos nyilvános konzultáció szintén 2013-ban 

zárult a Bizottság által összeállított Kollektív Jogorvoslati Ajánlás34 

közzétételével. 

1.2. KARTELLJOGI JOGSÉRTÉSEK 

1.2.1. Uniós kartelljog 

Az uniós antitröszt jog szabályait az EUMSZ 101. és 102. cikke tartalmazza. Az 

uniós kartelljogi tilalmat az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése határozza meg: 

„A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti 

megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt 

magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és 

amelynek célja vagy hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, 

korlátozása vagy torzítás, […]” 

Az EUMSZ 101. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy a tilalom alá eső 

megállapodások és döntések semmisek, míg az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése a 

kartelljogi tilalom alóli kivételt (egyedi mentesség) határozza meg. Az uniós 

kartelljogi tilalom nem alkalmazandó, ha a kartell olyan hatékonysági előnyökkel 

(termelés vagy forgalmazás javítása) jár, amelyekből a fogyasztók méltányos 

mértékben részesülnek. További feltétel, hogy a kartell csak a hatékonysági 

                                                 
32 Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a „Nyilvános konzultáció: A kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai megközelítés felé” című munkadokumentumról 
(2011/2089(INI)) P7_TA(2012)0021 
33 Collective Redress in Antitrust, Committee for Economic and Monetary Affairs, Directorate-
General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, June 2012, 
IP/A/ECON/ST/2011-19 
34 Az uniós jog által biztosított jogok megsértése tekintetében a jogsértés megszüntetésére és 
kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok közös elveiről szóló 2013. 
június 11-i bizottsági ajánlás, HL L 201., 2013.7.26., 60. o. 
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előnyök eléréséhez nélkülözhetetlen versenykorlátozásokat határozhat meg és 

nem szüntetheti meg jelentős mértékben a versenyt. 

Érdemes említést tenni az uniós és a tagállami antitröszt szabályok párhuzamos 

alkalmazásáról. Az 1/2003/EK rendelet35 5. cikke felhatalmazza a tagállami 

versenyhatóságokat, hogy az uniós versenyjogot is alkalmazzák. Az uniós 

versenyjogot az 1/2003/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján akkor kell 

alkalmazni, ha a tagállami versenyhatóság által észlelt jogsértés befolyásolhatja a 

tagállamok közötti kereskedelmet. Annak eldöntése, hogy egy jogsértés 

befolyásolhatja-e a tagállamok közötti kereskedelmet, a tagállami 

versenyhatóságok feladata, melynek megkönnyítésére a Bizottság iránymutatást36 

is kibocsátott. 

1.2.2. Magyar kartelljog 

A magyar antitröszt szabályokat a Tpvt. 11. §-a és 21. §-a tartalmazza. A magyar 

kartelljogi tilalmat a Tpvt. 11. §-a határozza meg: 

„Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint 

a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, 

egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: 

vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely 

a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy 

ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. […]” 

A Tpvt. nem rögzíti kifejezetten, hogy a tilalom alá eső megállapodások és 

döntések semmisek, ugyanakkor az levezethető egyéb jogszabályi 

rendelkezésekből.37 A Tpvt. kartelljogi tilalmába ütköző megállapodások és 

döntések a Ptk. 200. § (2) bekezdése szerinti jogszabályba ütköző szerződésnek 

                                                 
35 Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. 
december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet, HL L 1., 2003. január 4., 1. o. 
36 Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty, HL C 
101., 2004. április 27., 81. o. 
37 Ld. Darázs Lénárd: A semmisség mint a versenyjogi jogsértések (kartellek és gazdasági 
erőfölénnyel való visszaélés) esetén alkalmazható polgári jogi jogkövetkezmény, In: Versenyjogi 
jogsértések – Magánjogi jogkövetkezmények, szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 2012. ELTE 
Eötvös Kiadó, 127. o. 
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minősülnek. Bár a Tpvt. más jogkövetkezményt fűz a kartelljogi tilalomba ütköző 

magatartásokhoz, a Tpvt. 11. § (3) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy a Tpvt. 

szerinti jogkövetkezményeket a Ptk. szerinti jogkövetkezményekkel együtt kell 

alkalmazni. Az új Ptk. 6:95. §-a hasonló rendelkezést tartalmaz, ugyanakkor 

kifejezetten rögzíti, hogy a semmisség a jogszabály által meghatározott más 

jogkövetkezmény mellett is irányadó, ha a jogszabály ezt kimondja.38 

Ahogy Darázs fogalmaz, a kartelltilalom parttalan tilalomként jelenik meg, amely 

csak megfelelő korrekciós mechanizmussal tudja betölteni a hatékony verseny 

védelmére vonatkozó funkcióját.39 A Tpvt. - jelenleg - három ilyen korrekciós 

mechanizmust (kartelltilalom alóli kivételt) határoz meg: 

- A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint a nem független (egy 

vállalkozáscsoportba tartozó) vállalkozások közötti kartellek nem tiltottak. 

- A Tpvt. 13. §-a szerint – a bizonyos versenykorlátozó célú kartelleket 

kivéve – a csekély jelentőségű (10%-ot meg nem haladó együttes piaci 

részesedésű) kartellek nem esnek a tilalom alá. 

- A Tpvt. 17. §-a szerint mentesül (egyedi mentesség) a tilalom alól a kartell, 

ha a kartell olyan hatékonysági előnyökkel (termelés vagy forgalmazás 

javítása) vagy egyéb (környezetvédelmi, versenyképességi) előnyökkel jár, 

amelyekből a fogyasztók vagy üzletfelek méltányos mértékben részesülnek, 

továbbá hogy a kartell csak a hatékonysági előnyök eléréséhez szükséges 

mértékű versenykorlátozásokat határoz meg és nem teszi lehetővé a verseny 

kizárását a piac jelentős részén. 

                                                 
38 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 54. §-a alapján az 
új Ptk. szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre vonatkozó rendelkezéseit a 
hatálybalépését követően tanúsított károkozó magatartások (ide nem értve az új Ptk. 
hatálybalépése előtt megkezdődött, folyamatos károkozást) esetén kell alkalmazni. Erre tekintettel 
még a Ptk. szabályai lesznek irányadók az új Ptk. hatályba lépését megelőzően elkezdődött 
kartellek esetén. 
39 Ld. Darázs, i.m. (2. lj.), 48. o. 
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1.3. VERSENYJOGI MAGÁNJOGI IGÉNYEK 

1.3.1. Uniós magánjogi igények 

1.3.1.1. Az uniós versenyjog közvetlen hatálya 

Az uniós versenyjog megsértésére alapított magánjogi igények jogi alapja 

végsősoron az EUMSZ bizonyos rendelkezéseinek közvetlen hatálya, melyet a 

Bíróság a van Gend en Loos ügyben hozott ítéletében40 rögzített. 

Az ügyben a Bíróság megállapította, hogy 

“Függetlenül a tagállamok jogalkotói hatalmától, a közösségi jog ezért nemcsak 

kötelezettségeket ró az egyénekre, hanem célja az is, hogy rájuk jogokat ruházzon, 

amelyek jogi örökségük részévé válnak. Ezek a jogok nem csak ott keletkeznek, 

ahol ezeket a Szerződés kifejezetten biztosítja, hanem azon kötelezettségek folytán 

is, amelyeket a Szerződés világosan meghatározott módon egyénekre, valamint a 

tagállamokra és a Közösség intézményeire ró.” 41 

Az uniós versenyjog közvetlen hatályát a Bíróság a BRT I ügyben hozott 

ítéletében42 állapította meg. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy 

„A Szerződés 85. cikk (1) bekezdése és 86. cikke [jelenleg EUMSZ 101. cikk (1) 

bekezdés és 102. cikk] természetüknél fogva közvetlen hatást fejtenek ki 

magánemberek közti viszonyokban, és jogokat hoznak létre a nemzeti bíróságok 

illetékessége alá tartozó személyek részére, amelyeket ezek a bíróságok védeni 

kötelesek.”43 

A Bíróság BRT I ügyben hozott ítéletéig kétséges volt, hogy az uniós versenyjog 

megfelel-e a Van Gend en Loos ügyben hozott ítélet által meghatározott 

követelményeknek, mivel az EKSZ 83. cikke (jelenleg EUMSZ 103. cikk) az 

uniós versenyjog érvényre juttatásához szükséges további jogalkotásról tett 

                                                 
40 26/62. sz. Van Gend en Loos kontra Administratie der Belastingen ügyben 1963. február 5-én 
hozott ítélet, EBHT 1963. 3. o. 
41 Ld. a Van Gend en Loos ügyben hozott ítéletet, 12. o. 
42 127/73. sz. BRT kontra SABAM ügyben 1974. január 30-án hozott ítélet, EBHT 1974., 51. o. 
43 Ld. a BRT I ügyben hozott ítélet 16. pontját 
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említést, igaz elsősorban a Bizottság jogérvényesítési tevékenységének eljárási 

szabályai vonatkozásában.44 

Az uniós versenyjog megsértésére alapított semmisségre [EKSZ 81. cikk (2) 

bekezdés, jelenleg EUMSZ 101. cikk (2) bekezdés] tehát már a BRT I ügyben 

hozott ítéletet követően bármely magánszemély hivatkozhatott a tagállami 

bíróságok előtt. 

A BRT I ügyben hozott ítéletet követően sem volt teljes mértékben horizontálisan 

alkalmazandó az uniós versenyjog, hiszen továbbra is a Bizottság volt 

kizárólagosan jogosult arra, hogy alkalmazza az EKSZ 81. cikk (3) bekezdését 

[jelenleg EUMSZ 101. cikk (3) bekezdés] és egyedi mentességben részesítsen 

egyébiránt tilalom alá eső magatartásokat. Ez a jogalkalmazási monopólium az 

uniós versenyjog modernizációja keretében, az 1/2003/EK rendelet elfogadásával 

szűnt meg.45 Érdemes megjegyezni, hogy az 1/2003/EK rendelet 6. cikke a 

tagállami bíróságok hatáskörét is megállapítja az uniós versenyjog (teljességének) 

alkalmazására, nem csak a tagállami versenyhatóságok hatáskörét. 

1.3.1.2. Az uniós jog megsértésére alapított kártérítési igény 

Az uniós versenyjog megsértésére alapított kártérítési igényekre vonatkozóan – 

közvetetten – már a Courage ügyben meghozott ítélet előtt születtek döntések, a 

tagállamok és az uniós intézmények kártérítési felelősségére vonatkozó jogesetek 

keretében. Az uniós intézmények kártérítési felelőssége az uniós jog 

megsértéséért a Zuckerfabrik ügyben hozott ítéletben46 került megállapításra, míg 

a tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jog megsértéséért a Brasserie du 

Pêcheur ügyben47 hozott ítéletben került megállapításra. A fenti joggyakorlatra 

alapozva a Bíróság azt is megállapította, hogy az uniós jog megsértéséért a 

                                                 
44 Ld. Mäsch, Gerald: Private Ansprüche bei Verstößen gegen das europäische Kartellverbot - 
"Courage" und die Folgen, Europarecht 2003. 5. szám, 834. o. 
45 Ld. Reich, Norbert: The “Courage” doctrine: Encouraging or discouraging compensation for 
antitrust injuries?, CMLR, 2005. 1. szám, 35. o. 
46 C-143/88. és C-92/89. sz. Zuckerfabrik Süderdithmarschen és Zuckerfabrik Soest kontra 
Hauptzollamt Itzehoe és Hauptzollamt Paderborn ügyben 1991. február 21-én hozott ítélet, EBHT 
1991., I-415. o. 
47 C-46/93. és C-48/93. sz. Brasserie du Pêcheur kontra Bundesrepublik Deutschland és The 
Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd és mások ügyben 1996. 
március 5-én hozott ítélet, EBHT 1996., I-1029. o. 
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magánszemélyek is kártérítési felelősséggel tartoznak (horizontális közvetlen 

hatály).48 

Első alkalommal Van Gerven főtanácsnok vetette fel a fenti joggyakorlat 

alkalmazását versenyjogi ügyekben a Banks ügyben meghozott ítélettel49 

kapcsolatban előterjesztett indítványában. A főtanácsnok álláspontja szerint a 

kártérítési felelősség megállapításának a következő feltételei lennének: jelentős 

jogsértés (vétkességi követelmény nélkül), a megsértett jogi rendelkezés védelmi 

célja és okozati összefüggés a jogsértés és a kár között. A főtanácsnok szerint a 

kártérítési felelősségnek ki kellene terjednie a tényleges kárra és az elmaradt 

haszonra is.50 

1.3.1.3. Az uniós versenyjog megsértésére alapított kártérítési igény 

Bár az elméleti jogalapja az uniós versenyjog megsértésére alapított kártérítési 

felelősségnek létezett, annak kifejezett megállapítása és bizonyos részletkérdések 

tisztázása a Courage és a Manfredi ügyekben hozott ítéletekre marad. Ezekben az 

ügyekben a Bíróság alapvetően négy együttes feltételt dolgozott ki az uniós 

versenyjog megsértésére alapított kártérítési felelősség megállapításához: 

- bármely személy érvényesíthet kártérítési igényt; 

- fennáll az uniós versenyjog megsértése; 

- bekövetkezett károsodás; illetve 

- bizonyított az okozati összefüggés a jogsértés és a kár között. 

Ahogy az a fentiekből kitűnik, a Bíróság nem támasztott vétkességi követelményt 

a kártérítési felelősséggel kapcsolatban, illetve nem állapított meg szűkítő feltételt 

a perlésre jogosult károsultak személyi körével (aktív legitimáció) kapcsolatban. 

                                                 
48 Ld. Nazzini, Renato – Andenas, Mads: Awarding damages for breach of competition law in 
english courts – Crehan in the Court of Appeal, European Business Law Review, 2006. 4. szám, 
1191. o. 
49 C-128/92. sz. Banks kontra British Coal ügyben 1994. április 13-án hozott ítélet, EBHT 1994., I-
1209. o. 
50 Ld. Reich, i.m. (45. lj.), 62. o. 
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Ahogy arra Mäsch rámutatott, a Bíróság ítéleteiből megállapítható, hogy a 

Bíróság álláspontja szerint az EKSZ / EUMSZ nem teremt önálló uniós 

magánjogi (kártérítési) igényt, hanem a tagállami jogokban fennálló magánjogi 

igényeket tekinti alkalmazhatónak az uniós versenyjog megsértése esetén is, 

figyelembe véve az egyenértékűség (equivalence) és tényleges érvényesülés 

(effectiveness) elveit.51 

Ez az álláspont alapvetően megfelel a korábbi joggyakorlatnak, ugyanakkor 

Komninos álláspontja szerint problematikus, mivel az uniós versenyjog 

megsértésére alapított kártérítési igények érvényesítését, mely egyébként is 

közgazdaságilag bonyolult pereskedés, az uniós versenyjogot sértő kartellek 

nemzetközi jellegére és egységes uniós szintű eljárásjog hiányára tekintettel, 

többnyelvű, illetve több joghatóságba (párhuzamosan) tartozó pereskedéssé 

teszi.52 

Szintén ez az álláspont vezetett ahhoz, hogy az uniós versenyjog megsértésére 

alapított kártérítési igényekkel kapcsolatos vitában szükségszerűen felmerül a 

tagállamok eljárásjogi autonómiája, mely korlátozza az Európai Unió lehetőségeit 

a kártérítési keresetek elősegítése érdekében alkalmazandó eszközök 

megválasztásában. 

A tagállami kötelmi jogra és eljárásjogra való támaszkodás kiindulási pontja abból 

a szempontból is problematikus, hogy az Összehasonlító Tanulmány szerint a 

tagállami jogok megdöbbentő eltéréseket mutatnak, a tagállami bíróságok előtt 

érvényesített kártérítési igények száma pedig elenyésző volt.53 

1.3.2. Magyar magánjogi igények 

Polauf világított rá, hogy a többi jogrendszerhez hasonlóan, speciális (versenyjog-

specifikus) magánjogi jogkövetkezmények hiányában, a magyar jogrendszer is az 

                                                 
51 Ld. Mäsch, i.m. (44. lj.), 835. o. 
52 Ld. Komninos, Assimakis: EC Private Antitrust Enforcement, Decentralised Application of EC 
Competition Law by National Courts, Oxford, 2008. Hart Publishing, 162. o. 
53 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 1. o. és 27-29. o. 
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általános magánjogi igények keretei között biztosítja a versenyjog magánjogi 

érvényesítését.54 

Darázs a versenyjogi jogsértések alapján támasztható magánjogi igények négy 

csoportját különböztette meg: (i) kártérítés; (ii) semmisség; (iii) jogalap nélküli 

gazdagodás; (iv) tisztességtelen verseny polgári jogi szankciói (amennyiben a 

versenykorlátozó magatartás tisztességtelen piaci magatartásnak is minősül).55 

Ezeken kívül még a teljesítésre kötelezés és az eltiltás is felmerült mint lehetséges 

szankció a versenyjogi jogirodalomban. 

1.3.2.1. Semmisség 

A fent említettek szerint, a versenyjogi jogsértések esetén támasztható egyik 

magánjogi igénye a semmisség megállapítása. A semmisség alapja a Tpvt. 11. § 

(3) bekezdése, mely szerint a kartelltilalom megszegésének közjogi (Tpvt. 

szerinti) szankcióit együttesen kell alkalmazni a magánjogi jogkövetkezmények 

közül a Ptk. jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményeivel. 

1.3.2.2. Egyéb magánjogi igények 

A semmisségen túl a Tpvt. egyéb magánjogi igények érvényesítésének lehetőségét 

is említi. Az egyéb magánjogi igények alapja a Tpvt. 93. §-a, mely szerint a 

közjogi (Tpvt. szerinti) jogkövetkezmények nem érintik a külön jogszabályokban 

foglaltak szerinti egyéb (Ptk. szerinti) polgári jogi jogkövetkezmény 

alkalmazásának lehetőségét.  

1.3.2.2.1. Kártérítés 

A bírói gyakorlatban kifejezetten rögzítésre került, hogy – annak ellenére, hogy a 

Tpvt. kifejezetten csak a bírósági hatáskörbe tartozó jogsértések esetén említi a 

kártérítés lehetőségét – a GVH hatáskörébe tartozó jogsértések esetén is 

lehetséges kártérítési igényt érvényesíteni: 

                                                 
54 Ld. Polauf Tamás: A teljesítésre kötelezés mint a versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható 
polgári jogi jogkövetkezmény, In: Versenyjogi jogsértések – Magánjogi jogkövetkezmények, 
szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 2012. ELTE Eötvös Kiadó, 217. o. 
55 Ld. Darázs, i.m. (2. lj.), 28-29. o. 
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„Mindez nem jelenti azt, hogy a Tpvt. egyéb §-aiba – így a 11. § vagy 21. §-aiba – 

ütköző magatartások ki lennének zárva a károkozó magatartások köréből és az 

általuk okozott károkért ne lehetne kártérítési igényt érvényesíteni a polgári jog 

általános szabályai szerint, vagyis a – közvetlenül vagy a Ptk. 318. § (1) 

bekezdésén keresztül érvényesülő – Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján.”56 

A bíró gyakorlat eleinte kizárta az önálló kártérítési keresetek lehetőségét:  

„A polgári jogi kártérítési felelősség általános feltételeihez képest ilyen esetben a 

kárigény érvényesítése annyiban speciális, hogy a károkozó magatartás 

jogellenességének megítélése a Gazdasági Versenyhivatal eljárására tartozik.”57 

Ahogy arra Fejes is rámutatott, a Tpvt. szabályaiból nem adódott a fenti 

korlátozás.58 Az önálló keresetek helyzetét a Tpvt. 2005-ös novellája59 tisztázta. A 

Tpvt. 2005-ös novellája által beiktatott 2005. november 1-jétől hatályos Tpvt. 

88/A. § kifejezetten rögzíti, hogy a GVH hatásköre nem zárja ki a kartelltilalom 

megsértésére alapított polgári jogi igények közvetlen bíróság előtti érvényesítését. 

A bírói gyakorlatban mind a szerződéses (kontraktuális), mind a szerződésen 

kívüli (deliktuális) kártérítési felelősség felmerült. Azonban Nagy álláspontja 

szerint a kontraktuális felelősség versenyjogi jogsértés esetén nem jöhet szóba, 

figyelembe véve, hogy a kártérítési felelősség alapja minden esetben a versenyjogi 

rendelkezések megsértése és nem a szerződéses rendelkezések megsértése.60 

1.3.2.2.2. Jogalap nélküli gazdagodás 

Polauf szerint bizonyos esetekben szóba jöhet a jogalap nélküli gazdagodás 

szabályainak alkalmazása is versenyjogi jogsértések esetén. A Ptk. 361. § (1) 

                                                 
56 Legfelsőbb Bíróság Pf. VI. 21.226/1998/1. 
57 BH 2004. 151 
58 Ld. Fejes Gábor: Versenyjogi jogsértés – polgári jogi szankció: érvénytelenség, teljesítésre 
kötelezés és kártérítés versenyjogi alapon, In: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető 
magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 51. o. 
59 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 
60 Ld. Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv – A közösségi és a magyar kartelljog 
joggyakorlata, Budapest, 2008. HVG-Orac, 721. o. 
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bekezdése szerint, aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, 

köteles azt visszatéríteni.  

A jogalap nélküli gazdagodás helyettesítő (szubszidiárius) kötelemkeletkeztető 

tényállás: elsősorban jogcím nélküli vagy fogyatékos jogcím alapján mástól 

elvont érték visszatérítésére irányul és jogellenes magatartás nem lehet a jogalap 

nélküli gazdagodás alapján fennálló visszatérítési kötelezettség alapja.61 

Az új Ptk.-val kapcsolatban a jogalkotó célja volt – a tartalmilag nagymértékben 

változatlan szabályok megtartása mellett – ennek a szubszidiárius jellegnek a 

rugalmasabb értelmezése.62 Olyan jogtudományi álláspont is létezik, mely szerint 

lehetséges az egyéb jogcím szerinti és a jogalap nélküli gazdagodás szabályai 

szerinti jogérvényesítés kombinatív alkalmazása, amennyiben a vagyoni 

egyensúly nem áll helyre az egyéb jogcím alapján történő igényérvényesítés 

alapján.63 A bírói gyakorlat szerint akkor van lehetőség a jogalap nélküli 

gazdagodásra hivatkozni, ha az adott igény más jogcímen nem érvényesíthető és a 

felek jogviszonyára irányadó más, speciális szabályok alapján a követelés nem 

bírálható el.64 

Azonban a jogalap nélküli gazdagodás versenyjogi károsultak általi 

igénybevételének lehetősége valószínűleg korlátozott marad: egyrészről a 

kártérítés a jogalap nélküli gazdagodást kizáró egyéb jogcímnek minősül, 

másrészről a jogalap nélküli gazdagodás kombinatív alkalmazása valószínűtlen 

arra tekintettel, hogy a károsultnak a károkozónál felmerült olyan gazdagodást 

kellene bizonyítania, amely a kártérítés formájában nem térült meg. 

1.3.2.2.3. Teljesítésre kötelezés 

Bár a versenyjogi jogirodalomban elsősorban a semmisség és a kártérítés 

magánjogi igényei kerültek részletesen tárgyalásra, Fejes a teljesítésre kötelezést 

                                                 
61 A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Budapest, 2007. Complex, 1389. o. 
62 Ld. Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész, szerk.: Wellmann György, In: 
Polgári jog: az új Ptk. magyarázata, főszerk.: Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, 534. o. 
63 Ld. Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, szerk.: Vékás Lajos – Gárdos Péter, Budapest, 
2014. Wolters Kluwer, 2344. o. 
64 BH 1990. 308 és BH 1997. 483 
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is a versenyjog magánjogi érvényesítésének körébe sorolja. A teljesítésre 

kötelezés alatt azt az esetet érti, amikor egy magánszemély bíróság előtt 

érvényesíti a jogsértő vállalkozás által felajánlott és versenyhatóság által 

határozatba foglalt vállalások (commitments), illetve a jogsértő vállalkozás 

versenyhatóság által határozatba foglalt szerződési kötelezettséget.65 

1.3.2.2.4. Eltiltás 

A Ptk. 341. § (1) bekezdése szerint károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett 

kérheti a bíróságtól, hogy a veszélyeztetőt tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, 

illetve kötelezze kármegelőző intézkedések tételére (adott esetben biztosíték 

adására). A versenyjogi jogirodalomban felmerült, hogy a Ptk. e rendelkezés a 

versenyjogi jogsértések esetére is irányadó. Fejes álláspontja szerint a Ptk. 341. § 

(2) bekezdését, mely kifejezetten kiterjeszti a rendelkezés alkalmazását a 

tisztességtelen gazdasági tevékenység által előidézett kárveszélyre, tágan kell 

értelmezni és tisztességtelen gazdasági tevékenység magába foglalja a 

kartelltilalmat megsértő magatartást is. A Tpvt. 2005-ös novellája óta nincs 

akadálya, hogy a bíróság állapítsa meg a versenyjogi jogsértést, így a bíróság az 

eltiltás vagy kármegelőzésre kötelezés iránti keresetek érdeméről is ítélkezhet. 

Azonban Fejes rámutat arra is, hogy a rendelkezés hatékony igénybevételéhez 

soron kívüli eljárásra volna szükség.66 

1.3.2.3. Az új Ptk. szabályai 

Fejes álláspontja szerint a fenti magánjogi igények közül a semmisség, a kártérítés 

és a teljesítésre kötelezés párhuzamosan is érvényesíthető.67 Az új Ptk. 6:115. § 

kifejezetten rögzíti, hogy az eredeti állapot helyreállítása által nem orvosolt 

sérelmeket a jogalap nélküli gazdagodás és a szerződésen kívüli kártérítés 

szabályai szerint kell rendezni. 

A fent említettek szerint, az új Ptk. 6:95. §-a nyilvánítja semmisnek a 

jogszabályba ütköző szerződéseket. Az új Ptk. 6:88. § (3) bekezdése – a korábbi 

                                                 
65 Ld. Fejes, i.m. (58. lj.), 47. o. 
66 Ld. Fejes, i.m. (58. lj.), 96-97. o. 
67 Ld. Fejes, i.m. (58. lj.), 49. o. 
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joggyakorlatnak megfelelően, tételes jogi szabályként – rögzíti, hogy szerződés 

semmissége tekintetében keresetindítási joggal kizárólag az rendelkezik, akinek 

jogi érdek fűződik a semmisséghez, vagy akit erre törvény feljogosít. Az új Ptk. 

egy másik újdonsága, hogy a bíróság hivatalból észleli a semmisséget, 

ugyanakkor az érvénytelenség jogkövetkezményeit nem hivatalból, hanem a 

felperes kereseti kérelme alapján határoz.68 

Az új Ptk. két kérdésben eltérő alapra helyezte a kontraktuális kártérítési 

felelősséget: megszigorította a kimentés lehetőségét szerződésszegéssel okozott 

károk esetén, illetve korlátozta a megtérítendő károk mértékét.69 Az új Ptk. 6:142. 

§-a szerint a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alól akkor lehet 

mentesülni, ha a szerződésszegést a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül 

eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és a kár 

elkerülése vagy elhárítása nem volt elvárható a szerződésszegő féltől. Az új Ptk. 

6: 143. § (2) bekezdése szerint a szerződésszegő fél a következményi károkért és 

az elmaradt haszonért csak a szerződéskötés időpontjában előrelátható mértékben 

köteles megtéríteni, kivéve a szándékos szerződésszegést. 

A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség terén az új Ptk. legfontosabb 

újítása, hogy az okozati lánc előreláthatósági szempontok alapján történő 

elvágásával korlátozza a deliktuális felelősség alapján megtérítendő kár 

mértékét.70 Az új Ptk. 6:521. §-a alapján nem állapítható meg okozati összefüggés, 

ha a károkozó nem látta előre és nem is kellett előre látnia a kárt. 

A károsodás veszélyével kapcsolatban az új Ptk. 6:523. §-a a korábbi 

szabályozással tartalmilag azonos rendelkezést határoz meg. 

A jogalap nélküli gazdagodás tekintetében az új Ptk. 6:579. §-a lényeges változást 

nem tartalmaz a korábbi szabályozáshoz képest, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a 

                                                 
68 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, szerk: Vékás Lajos, Budapest, 2013. Complex, 561. 
o. 
69 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, i.m. (68. lj.), 603. o. 
70 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, i.m. (68. lj.), 945. o. 
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jogalkotó célja az volt, hogy a jogintézménynek nagyobb szerepet adjon, főleg, 

mint a jogcím nélküli vagyoneltolódás kártérítésen felüli, objektív szankciója.71 

1.3.3. Felvonók/mozgólépcsők kartell 

A felvonók/mozgólépcsők kartell ügyben az érvényesített magánjogi igény nem a 

kartellt megvalósító megállapodás semmissége volt, hanem a kartell által érintett 

szerződés érvénytelensége. A Bizottság jogsértést megállapító határozatára72 

tekintettel következményi keresetről volt szó. 

Az ügyben egy német vállalkozás viszontkeresetet nyújtott be a düsseldorfi 

tartományi fellebbviteli bíróság (Oberlandesgericht Düsseldorf) előtt a 

felvonók/mozgólépcsők kartellben részt vevő egyik vállalkozás ellen, melyben 

kérte a düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróságot, hogy (i) állapítsa meg, hogy 

a kartellben résztvevő vállalkozás megtévesztette őt a felvonók beszerzésére 

vonatkozó szerződés megkötése során, a magasabb árat okozó kartellben való 

részvétele tekintetében; illetve (ii) kötelezze a kartellben résztvevő vállalkozást az 

eredeti állapot helyreállítására. A viszontkereset benyújtására egy felvonók 

beszerzésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos, a duisburgi tartományi bíróság 

(Landgericht Duisburg) előtt zajló jogvita kapcsán került sor. A duisburgi 

tartományi bíróság e jogvitában hozott ítélete73 elleni fellebbezéssel együtt 

terjesztette elő az alperes viszontkeresetét.  

A (deliktuális) kártérítés esetén a károsultnak kell bizonyítania a kár mértékét, ami 

bonyolult, költségigényes, általában csak szakértő igénybevételével megoldható 

feladat, míg a kartellben résztvevő vállalkozással kötött szerződés megtámadása 

esetén az eredeti állapot helyreállítása a károsult kereseti követelése. Amennyiben 

a kartellben résztvevő vállalkozással kötött szerződést a szerződő felek már 

teljesítették, úgy a károsult a teljes kifizetett vételár megtérítését követelheti, 

melyből le kell vonni a kartellben résztvevő vállalkozás tényleges 

                                                 
71 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, i.m. (68. lj.), 976. o. 
72 A Bizottság 2007. február 21-i határozata (Ügyszám COMP/E-1/38.823 – Felvonók és 
mozgólépcsők) 
73 LG Duisburg, Urteil vom 02.07.2008 – 25 O 16/08 
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szolgáltatásának valós ellenértékét, amit azonban a kartellben résztvevő 

vállalkozásnak kell bizonyítania. 

A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítéletében74 elutasította az alperes 

fellebbezését és viszontkeresetét azzal az indokolással, hogy a versenyjogi 

jogsértés önmagában nem jár a kartellben résztvevő vállalkozás jogsértés által 

érintett harmadik személyekkel fennálló szerződéseinek érvénytelenségéhez. 

Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján a német szövetségi legfelsőbb bíróság 

végzésében75 a düsseldorfi tartományi bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, 

illetve új eljárásra és új határozat hozatalára utasította a düsseldorfi tartományi 

fellebbviteli bíróságot. A szövetségi legfelsőbb bíróság álláspontja szerint a 

kartellben résztvevő vállalkozásokkal kötött szerződések megtámadhatók, mivel a 

szerződő felek kötelesek a másik szerződő fél erre irányuló kérdése hiányában is 

tájékoztatni a másik szerződő felet a szerződés szempontjából lényeges tényekről 

és a kartellben való részvétel, mely a szerződéses ár növekedését idézte elő, 

ilyennek minősül, az áremelkedés mértékének meghatározása nélkül is.  

A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság – a megismételt eljárásban 

lefolytatott részletes bizonyítást követően – ítéletében76 ismét elutasította az 

alperes viszontkeresetét azzal az indokolással, hogy az alperes nem tudta 

bizonyítani, hogy megfelelő tájékoztatás esetén nem kötötte volna meg a 

szerződést. A bíróság álláspontja szerint a kartellben való részvétel a 

szerződéskötés szempontjából nem volt lényeges, így arról a kartellben résztvevő 

vállalkozás nem volt köteles tájékoztatni az alperest. A bíróság ítéletében arra 

támaszkodott, hogy (i) a szóban forgó kartell kifejezetten nagy, a perbeli 

szerződési értéket messze meghaladó értékű értékesítésekre vonatkozott, így 

kizárható, hogy a szerződéses ár valóban magasabb volt; illetve (ii) az alperes 

egyébként is a kartellben résztvevő vállalkozással kötött volna szerződést, többek 

között azért, mert az alperes számára műszakilag legmegfelelőbb ajánlatot a 

kartellben résztvevő vállalkozás tette. 

                                                 
74 OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.02.2009 – I-22 U 135/08 
75 Bundesgerichtshof, Beschluss vom 28.01.2010 – VII ZR 50/09 
76 OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.10.2010 – I-22 U 135/08 
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A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítélete ellen benyújtott alperesi 

fellebbezést a szövetségi legfelsőbb bíróság – mint nem megengedhetőt – 

végzésében77 visszautasította. 

A Ptk. 210. § (1) bekezdése [új Ptk. 6:90. § (1) bekezdése] alapján a magyar 

jogban szintén lehetőség van a szerződés megtámadására, ha a tévedés lényeges 

körülmény tekintetében állt fenn és azt a másik fél okozta vagy felismerhette. 

Ahogy azt az új Ptk. egyértelművé is teszi, lényeges körülményeknek azok 

tekinthetők, amelyek ismerete nélkül a fél nem vagy más tartalommal kötötte 

volna meg a szerződést. A kommentárirodalom szerint a szerződés szerinti vételár 

ilyen lényeges körülménynek minősül.78 Az új Ptk. 6:90. § (3) bekezdése azt is 

egyértelművé teszi, hogy nincs lehetőség a szerződés tévedés alapján történő 

megtámadására, amennyiben a tévedésre hivatkozó fél kellő gondosság mellett 

felismerhette volna a tévedést. A horizontális versenykorlátozó célú kartellek 

titkos jellegére tekintettel azonban ez a kizáró körülmény nagy valószínűséggel 

nem irányadó. 

1.4. A KÁRTÉRÍTÉSI KERESETEK ELŐSEGÍTÉSÉNEK ELŐKÉRDÉSEI 

Amint arra az 1/2003/EK rendelet preambulumának 7. pontja is rámutatott, a 

versenyjogi modernizáció, melynek keretében az 1/2003/EK rendeletet is 

elfogadták, nem csak a közjogi jogérvényesítés decentralizációját szolgálta, de a 

versenyjog érvényesítésének teljes vertikumát decentralizálni kívánta, a 

magánjogi jogérvényesítés fejlesztése útján. Míg a közjogi jogérvényesítés az 

1/2003/EK rendelet elfogadása (ezáltal a Bizottság egyedi mentességre vonatkozó 

jogalkalmazási monopóliumának megszüntetése) és az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata (European Competition Network, „EVH”) felépítése útján megvalósult, 

a magánjogi jogérvényesítés elősegítése óvatosabb lépéseket, alaposabb elemzést 

kívánt.79 

                                                 
77 Bundesgerichtshof, Beschluss vom 08.03.2012 – VII ZR 185/10 
78 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, i.m. (68. lj.), 564. o. 
79 Ld. Komninos, Assimakis: New Prospects for private enforcement of EC competition law: 
Courage v. Crehan and the Community right to damages, CMLR, 2002. 3. szám, 452. o. 
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A magánjogi érvényesítéssel kapcsolatos probléma terjedelmét az Összehasonlító 

Tanulmány és a Hatástanulmány egyrészről a folyamatban lévő kártérítési perek 

számával, másrészről a horizontális versenykorlátozó célú kartellek által okozott 

károk mértékével próbálta érzékeltetni. 

Az Összehasonlító Tanulmány 2004. augusztus 31-ig összesen 60 magánjogi 

érvényesítésnek minősülő ügyet azonosított, melyek közül 28 esetben ítéltek meg 

kártérítést.80 A Hatástanulmány már 96 kártérítési ügyet azonosított be csak a 

2004. május 1. és 2007. szeptember 1. közötti időszakban.81 A vizsgált időszakok 

óta eltelt időre tekintettel jelen értekezés vizsgálja az azóta indult kártérítési 

keresetek során felmerült (gyakorlati) problémákat is. 

A Hatástanulmány, a Bizottság által kiszabott bírságok és a felderítés becsült 

mértéke alapján azt valószínűsíti, hogy a kartellek Európában 2002 és 2007 között 

összesen 44,6 milliárd euró (évi 8,9 milliárd euró) összegű kár bekövetkezéséhez 

vezettek, melyből 29,7 milliárd euró az árnövekedésre, 14,9 milliárd a 

termeléscsökkenésre vezethető vissza.82 A Hatástanulmány becslése szerint ebből 

az összegből 17,3 milliárd euró összegű kárt lehetne megtéríteni a jelenlegi 

jogszabályok alapján. Ez az összeg 25,7 milliárd euró lenne, ha lehetséges lenne 

többszörös (kétszeres) kártérítés megítélése.83 A Hatástanulmány számításai 

szerint a hatékony kártérítési keresetek makrogazdasági haszna 100 milliárd dollár 

körüli értékre tehető, míg a hatékony kártérítési keresetekből eredő 

megnövekedett pereskedés társadalmi költsége mindössze 2 milliárd dollárra 

tehető.84 

1.4.1. A tagállami eljárásjogi autonómia és az Európai Unió hatásköre 

A kártérítési keresetek elősegítése olyan témákat is érint, melyek adott esetben 

bizonyos tagállamok alkotmányos szintű szabályait is érintheti. Rizzuto a 

                                                 
80 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 1. o. 
81 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 39. o. 
82 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 95. o. 
83 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 11. o. 
84 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 91. o. 
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versenyhatóságok határozatainak bíróságokra kötelező jellegét említi példaként.85 

Erre tekintettel a kártérítési keresetek elősegítésének egyik előkérdése, hogy a 

Bíróság vagy az uniós jogalkotó milyen szinten avatkozhat be a tagállamok 

eljárásjogi autonómiájába, illetve az Európai Unió rendelkezik-e egyáltalán 

hatáskörrel az ilyen beavatkozásra. 

1.4.1.1. Tagállami eljárásjogi autonómia elve 

A Bíróság a tagállami eljárásjogi autonómia elvét először a Rewe ügyben hozott 

ítéletében86 állapította meg. A Bíróság az ügyben rögzítette, hogy 

„[…] vonatkozó közösségi szabályozás hiányában, a hatáskörrel rendelkező 

bíróságok meghatározása és a közösségi jog közvetlen hatályára alapított jogok 

védelmét a jogalanyok számára biztosító keresetekre vonatkozó eljárási szabályok 

kialakítása az egyes tagállamok nemzeti jogrendszerének feladata.”87 

A Bíróság a Courage ügyben hozott ítéletében érintetlenül hagyta a tagállamok 

eljárásjogi autonómiáját, ugyanakkor rögzítette, hogy: 

“[…] az [eljárási] szabályok azonban egyrészt nem lehetnek kedvezőtlenebbek, 

mint azok, amelyek a hasonló tagállami jogi keresetekre vonatkoznak (az 

egyenértékűség elve), másrészt nem tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 

rendkívül nehézzé a közösségi jogrend által biztosított jogok érvényesítését (a 

tényleges érvényesülés elve).”88 

A Courage ügyben az Egyesült Királyság jogának in pari delicto szabályát 

értékelte a Bíróság abból a szempontból, hogy megfelel-e ennek a két elvnek. Ez a 

jogelv általánosságban kizárta azon egyének perlési jogát, akik részt vettek a 

jogsértésben. 

                                                 
85 Ld. Ld. Rizzuto, Francesco: Does the European Community have legal competence to 
harmonise national procedural rules governing private actions for damages for infringements of 
European Community antitrust rules?, GCLR, 2009. 1. szám, 33. o. 
86 33/76. sz. Rewe kontra Landwirtschaftskammer für das Saarland ügyben 1976. december 16-án 
hozott ítélet, EBHT 1976., 1989. o. 
87 Ld. a Rewe ügyben hozott ítélet 5. pontját 
88 Ld. a Courage ügyben hozott ítélet 29. pontját 
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A Manfredi ügyben Olaszország jogának azon szabályát vizsgálta a Bíróság e két 

elv szempontjából, mely szerint a versenyjog megsértésére alapított kártérítési 

keresetek elbírálása a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartozik, így a 

károsultak kártérítési igényük érvényesítése során hosszabb és költségesebb 

eljárásnak voltak kitéve. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az uniós versenyjog hatékony érvényesülése 

felülírja a tagállami eljárásjogi autonómia elvét. 

1.4.1.2. Tagállami kötelmi jogok szerepe 

A tagállami eljárásjogba történő uniós szintű beavatkozás szükségessége 

elsősorban azért merült fel, mivel a Bíróság a Courage és a Manfredi ügyekben 

tartózkodott önálló uniós magánjogi (kártérítési) igény megteremtésétől. 

Fitchen álláspontja szerint a Bizottság kifejezetten arra tekintettel döntött úgy, 

hogy jogalkotási folyamatot kezdeményez, mivel a tagállami kötelmi jogok nem 

voltak képesek szükséges mértékben befogadni az uniós versenyjog megsértésére 

alapított kártérítési igényeket.89 Keßler álláspontja szerint ez alapvetően a két 

jogterület (kötelmi jog és versenyjog) eltérő jellegére vezethető vissza: a polgári 

jog elsősorban a felek utólagos (ex post) kárpótlására törekszik, míg a versenyjog 

proaktív módon, a jogsértések megelőzésére, (ex ante) megakadályozására.90  

Egyes szerzők azt is hangsúlyozták, hogy a kötelmi (felelősségi) szabályok uniós 

szintű harmonizálására nem került sor, a termékfelelősség területének kivételével. 

Az uniós szintű kötelmi jogalkotás elleni érvként szokták emlegetni vitatott 

általános magánjogi harmonizációs kezdeményezéseket (Európai Kártérítési Jog 

Alapelvei – Principles of European Tort Law), továbbá, hogy a kötelmi 

                                                 
89 Ld. Fitchen, Jonathan: Allocating jurisdiction in Private Competition Law Claims Within the 
EU, MJECL, 2006. 4. szám, 385. o. 
90 Ld. Keßler, Jürgen: Private Enforcement - Zur deliktsrechtlichen Aktualisierung des deutschen 
und europäischen Kartellrechts im Lichte des Verbraucherschutzes, Wettbewerb in Recht und 
Praxis, 2006. 9. szám, 1061. o. 
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(felelősségi) jog természetétől idegen lenne egy célzott (versenyjogi) 

beavatkozás.91 

Jelen értekezés álláspontja, hogy nem kizárólag a tagállami eljárásjogok, de a 

tagállami kötelmi jogok módosítása is szükséges lehet a kartelljogi kártérítési 

igények elősegítéséhez. 

1.4.1.3. Soft law lehetősége 

Lawrence a harmonizáció működőképes alternatívájának tartja – az Európai 

Kártérítési Jog Alapelveihez hasonló – soft law alkalmazását. Álláspontja szerint 

elegendő egy mintaszabályozás (model jurisdiction) kialakulása egy tagállamban 

az uniós soft law hatására, az szükségesszerűen azzal a továbbgyűrűző hatással 

(knock-on effect) fog bírni, hogy a többi tagállam is hasonló szabályozást 

fogadjon el.92  

Ennek ugyanakkor ellentmond, hogy a Hatástanulmány megállapítása szerint 

nincs bizonyíték a tagállami kötelmi vagy eljárásjogok spontán harmonizációja, 

ezért uniós szintű jogalkotás elkerülhetetlen.93 Eilmansberger álláspontja szerint a 

soft law nem megfelelő megoldás, mivel a versenyjogi magánjogi igények 

érvényesítésének legnagyobb akadálya a bizonytalanság, amelyet egy kötőerővel 

nem rendelkező eszköz nem képes megszüntetni.94 

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum elismerte, hogy a 

versenyjogi jogsértésekre alapított kártérítési igények érvényesítésében hasznos 

                                                 
91 Ld. Marcos, Francisco – Graells, Albert Sánchez: Towards a European Tort Law? Damages 
actions for the breach of the EC antitrust rules: Harmonizing tort law through the back door?, 
European Review of Private Law, 2008. 3. szám, 471-472. o. és 483. o. 
92 Ld. Lawrence, Jon: Seeking the perfect balance: Some reflections on the Commission Green 
Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules, In: European Competition Law 
Annual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels, szerk.: Ehlermann, Claus-Dieter és Atanasiu, 
Isabela, Oxford, 2006. Hart Publishing, 9. o. 
93 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 37. o. 
94 Ld. Eilmansberger, Thomas: The Green Paper on Damages Actions for Breach Of The EC 
Antitrust Rules and Beyond: Reflections on the Utility and Feasibility of Stimulating Private 
Enforcement Through Legislative Action, CMLR, 2007. 2. szám, 438. o. 
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szerepet tölthet be a soft law, ugyanakkor nem nyújt képes biztosítani, hogy 

minden tagállamban egységes rendszert hozzon létre.95 

Jelen értekezés álláspontja, hogy kötelező szabályok bevezetése szükséges a 

kartelljogi kártérítési igények elősegítéséhez. 

1.4.1.4. A tagállami eljárásjogba való beavatkozás 

A tagállami eljárásjog érintetlenül hagyása melletti érv a tagállami jogi tradíciók 

tiszteletben tartása. Adott esetben ezek a tagállami szabályok több évtizedes 

jogfejlődés eredményei, így azokat módosítani egy szektor-specifikus kérdésben 

nem feltétlenül indokolt. Ennek az érvnek a másik oldala, hogy az évtizedes 

jogfejlődés során kialakult szabályrendszerek megfelelő értelmezési 

rugalmassággal rendelkeznek ahhoz, hogy felmerülő új jelenségekre megoldást 

kínáljanak, így a beavatkozás és új szabályok elfogadása nem szükséges. 

A Hatástanulmány arra a kockázatra is felhívta a figyelmet, hogy a versenyjog 

megsértésére alapított kártérítési igényekre vonatkozó speciális (károsultak 

számára kedvezőbb) szabályok elfogadása arra vezethet, hogy eredetileg nem 

versenyjogi jellegű igényeket, versenyjogi magánjogi igényként próbálnak 

érvényesíteni a károsultak annak érdekében, hogy élvezhessék a kedvezőbb 

eljárási szabályok adta előnyöket. Ez a veszély különösen a nem horizontális 

versenykorlátozó célú kartellek által okozott károk károsultjai esetén áll fenn.96 

A Zuckerfabrik ügyben hozott ítéletében a Bíróság az uniós intézmények 

kártérítési felelőssége kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy a tagállami 

kártérítési szabályok alkalmazása következetlenségekhez vezet az uniós jog 

alkalmazásában, ezért a Bíróság az alapvető eljárási követelményeket maga 

fektette le ítéletében a következetlenségek kockázatának csökkentése érdekében. 

Mäsch véleménye szerint így nem lett volna példa nélküli, ha a Bíróság az uniós 

                                                 
95 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 319. pontját 
96 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 590. o. 
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versenyjog megsértésére alapított kártérítési keresetekkel kapcsolatban hasonlóan 

jár el.97  

Rizzuto azt lehetőségét is említi, hogy a Bíróság ítéletei útján a Bizottság egyfajta 

negatív integrációt is elérhetett volna: a Bizottság EKSZ 226. cikke (jelenleg 

EUMSZ 258. cikk) szerinti kötelezettségszegési eljárást indíthatott volna az 

egyenértékűség vagy tényleges érvényesülés elvét sértő tagállami eljárásjogi 

szabályok kapcsán.98 

A tagállami eljárásjogba való beavatkozás nem lenne példa nélküli sem a Bíróság 

joggyakorlatában, sem az uniós szintű jogalkotásban. A Bíróság a Factortame 

ügyekben hozott ítéletekben99 rögzítette, hogy az uniós jog közvetlen hatályának 

eljárásjogi oldala indokolhatja a tagállami eljárásjogba való közvetlen 

beavatkozást. Ahogy arra Jones is rámutatott, az uniós jogalkotás a szellemi 

alkotások joga100 és a fogyasztóvédelem101 terén már beavatkozott a tagállami 

eljárásjogokba.102 Rizzuto a közbeszerzési eljárások közös szabályait103 és 

kisértékű követelésekre vonatkozó szabályokat104 megállapító uniós jogi aktusokat 

is a tagállami eljárásjogokba beavatkozó uniós szintű jogalkotásnak tekinti.105 

Komninos már eleve úgy fogalmazott, hogy a tagállami eljárásjogi rendszerekbe 

beiktatott speciális szabályok a versenyjogi jogsértésekre alapított kártérítési 

                                                 
97 Ld. Mäsch, i.m. (44. lj.), 843. o. 
98 Ld. Rizzuto, i.m. (85. lj.), 35. o. 
99 C-213/89. sz. The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte Factortame ügyben 
1990. június 19-én hozott ítélet, EBHT 1990., I-2433. o.; a C-221/89. sz. The Queen kontra 
Secretary of State for Transport, ex parte Factortame ügyben 1991. július 25-én hozott ítélet, 
EBHT 1991., I-3905. o.; illetve a Brasserie du Pêcheur ügyben hozott ítélet 
100 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004. április 29-i 2004/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 157., 2004.4.303., 45. o. 
101 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. 
április 5-I 93/13/EGK tanácsi irányelv, HL L 95., 1993.4.21., 29. o. 
102 Ld. Jones, Clifford A.: Private antitrust enforcement in Europe: a policy analysis and reality 
check, WC, 2004. 1. szám, 16. o. 
103 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-I 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 
104 A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 2007. július 11-i 861/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 199., 2007.7.31., 1. o. 
105 Ld. Rizzuto, i.m. (85. lj.), 33. o. 
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keresetek elősegítése érdekében olyan szükséges rossz (necessary evil), mely 

elkerülhetetlen.106 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a tagállami eljárásjogok módosítása a 

versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokra alapuló kártérítési 

igények érvényesítésének elősegítése érdekében lehetséges a korábbi uniós 

joggyakorlatra tekintettel. 

1.4.1.5. Az Európai Unió jogalkotási hatásköre 

Az Európai Unió jogalkotási hatáskörének elemzése nélkül, először Van Gerven 

dolgozott ki elképzelést arra vonatkozóan, hogy az elkerülhetetlennek tűnő uniós 

szintű jogalkotási beavatkozás milyen formába valósuljon meg. Van Gerven ezzel 

kapcsolatban arra támaszkodott, hogy a kártérítési igényeknek van alkotó 

(constitutive) és végrehajtó (executive) elemei. Álláspontja szerint az 

alkotóelemeket az uniós jognak kell szabályoznia, míg a végrehajtó elemeket a 

tagállami jog szabályozhatja.107 Ezt a kategorizálást Van Gerven tovább tagolta és 

azt javasolta, hogy az alkotóelemeken belül az anyagi jogi (substantive) 

kérdéseket rendeletben kellene szabályozni, míg az eljárásjogi (procedural) 

kérdéseket irányelv formájában kellene szabályoznia az Európai Uniónak.108 

Az EUMSZ 3. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján nem kétséges, hogy a „belső 

piac működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása” kizárólagos uniós 

hatáskör. Azonban az EUMSZ nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely 

kifejezetten hatáskört teremtene az Európai Unió számára speciális az uniós 

versenyjogra vonatkozó polgári eljárásjogi szabályok megalkotására vagy az 

uniós versenyjog megsértése alapján tagállami bíróságok előtt indult eljárásokra 

irányadó tagállami eljárásjogok harmonizálására.  

Az uniós szintű jogalkotáshoz négy jogalap jöhetett szóba: 

                                                 
106 Ld. Komninos, i.m. (52. lj.), 181.o. 
107 Ld. Van Gerven, Walter: Of rights, remedies and procedures, CMLR, 2000. 3. szám, 501. o. 
108 Ld. Van Gerven “Private enforcement of EC competition rules” című előadását az IBA és az 
Európai Bizottság 2005. március 9. és 11. között megrendezett konferencián 
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- az EKSZ 65. cikke (jelenleg EUMSZ 81. cikk), mely a határokon átnyúló 

vonatkozású polgári ügyek tekintetében kialakított igazságügyi 

együttműködés keretében szükséges jogközelítő intézkedések elfogadását 

teszi lehetővé; 

- az EKSZ 83. cikke (jelenleg EUMSZ 103. cikk), mely az uniós versenyjog 

érvényesítéséhez szükséges rendeletek és irányelvek elfogadását teszi 

lehetővé; 

- az EKSZ 95. cikke (jelenleg EUMSZ 114. cikk), mely az EKSZ egyéb 

rendelkezése hiányában, a belső piac megteremtése és működése 

érdekében szükséges jogközelítő intézkedések elfogadását teszi lehetővé; 

illetve 

- az EKSZ 308. cikke (jelenleg EUMSZ 352. cikk), mely az EKSZ által 

biztosított hatáskör hiányában, az Európai Közösség célkitűzéseinek a 

megvalósításához szükséges megfelelő rendelkezések elfogadását teszi 

lehetővé (implied powers). 

Rizzuto álláspontja szerint 

- az EKSZ 65. cikke alapján kizárólag a határon átnyúló polgári ügyekre 

vonatkozó szabályozás elfogadása lehetséges; 

- az EKSZ 83. cikke alapján kizárólag az uniós versenyjog megsértésére 

alapított kártérítési keresetekre vonatkozó szabályok elfogadása lehetséges; 

illetve 

- az EKSZ 95. cikke és az EKSZ 308. cikke kizárólag az EKSZ egyéb 

rendelkezése vagy az EKSZ által egyébként biztosított hatáskör hiányában 

szolgálhat jogalkotás alapjául. 

A fentiekre tekintettel Rizzuto alapvetően – az uniós összefonódás-ellenőrzési 

rendelet109 mintájára – az EKSZ 83. cikkének és 308. cikkének együttes jogalapját 

                                                 
109 A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) A vállalkozások közötti összefonódások 
ellenőrzéséről szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet, HL L 24., 2004.1.29., 1. o. 
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tekintette a legalkalmasabbnak, figyelembe véve, hogy az uniós szintű jogalkotás 

célja nem kizárólag az uniós versenyjog érvényesítése.110 

Az Irányelv preambuluma az EUMSZ 103. cikkét és 114. cikkét jelölte meg, mint 

az uniós szintű jogalkotás jogalapját. Az Irányelvjavaslat indokolása szerint a 

kettős jogalap arra tekintettel indokolt, hogy az Irányelvnek kettős célja van: 

- az uniós versenyjog érvényesítése; illetve 

- a belső piac megfelelő működése.111 

Utóbbi célkitűzés hátterében az áll, hogy a Bizottság szerint a más-más 

tagállamban letelepedett és működő vállalkozásoknak jelentősen eltérő 

kockázattal kell számolniuk a tekintetben, hogy felelősségre vonják-e őket a 

versenyjog jogsértésekért. Erre tekintettel, nem csak az uniós versenyjog 

érvényesítése a célja az uniós szintű jogalkotásnak, hanem egyenlőbb 

versenyfeltételek megteremtése a vállalkozások számára és a belső piacból eredő 

jogok gyakorlásának megkönnyítése a polgárok számára. Mivel az Irányelv nem 

kizárólag az uniós versenyjog megsértésére alapított kártérítési igényekre terjed 

ki, de a tagállami versenyjog megsértésére alapított kártérítési igényekre is, ezért 

az Irányelv az EUMSZ 114. cikkén is alapszik.112 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az Irányelv jogalapja jogpolitikai szempontból 

helyesen nem kizárólag a versenyjog hatékony érvényesülése, de a belső piac 

megteremtése is. 

1.4.2. A közjogi és magánjogi jogérvényesítés viszonya 

A kártérítési keresetek elősegítésének másik előkérdése, hogy a közjogi és 

magánjogi jogérvényesítés kölcsönhatása megfelelő módon kerüljön rendezésre.  

                                                 
110 Ld. Rizzuto, i.m. (85. lj.), 42. o. 
111 Ld. az Irányelvjavaslat indokolása, 9. o. 
112 Ld. az Irányelvjavaslat indokolása, 11. o. 
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Ahogy arra Darázs rámutatott, a versenyjog közjogi érvényesítésének elsőbbsége 

eredetileg abból fakadt, hogy a verseny védelme alkotmányos célként jelenik meg, 

így értelemszerűen a versenyjog érvényesítése is állami feladatnak minősül.113 

A közjogi és a magánjogi érvényesítés között jogi értelemben nem áll fenn 

szigorú hierarchikus viszony. Sem a Bíróság Masterfoods ügyben hozott ítélete,114 

sem az 1/2003/EK rendelet 16. cikke nem rendelkezik a közjogi és a magánjogi 

érvényesítés viszonyáról. Mind a joggyakorlatból, mind az uniós jogból annyi 

következik, hogy a tagállami bíróságok kötelesek az uniós jogot megfelelően 

alkalmazni, mely versenyjogi ügyekben a Bíróság joggyakorlatának és a Bizottság 

versenypolitikájának (döntési gyakorlatának) megfelelő jogalkalmazást jelent.115 

1.4.2.1. Versenypolitika és közérdek 

Wilsher mutatott rá arra, hogy a kártérítési keresetek elősegítése általánosságban 

veszélyeztetheti a versenypolitikát: amennyiben a tagállami bíróságok nem 

rendelkeznek megfelelő mérlegelési jogkörrel a kártérítési keresetek megítélése 

keretében, úgy fennáll a veszélye, hogy a versenyhatóságok által kialakított 

versenypolitikától eltérő döntéseket hoznak.116 

A közjogi érvényesítés elsőbbsége melletti legfontosabb érv, hogy a 

versenyhatóságok közérdekből járnak el a közjogi érvényesítés során. Ugyanakkor 

nem szabad megfeledkezni arról, hogy – ahogy arra Darázs is rámutatott – a 

versenyjogsértések két strukturális viszonyrendszert is jelentősen torzítják: 

egyrészről a versenyt mint a gazdasági folyamatok alapvető motorját (közérdek), 

másrészről a jogsértés által érintett piaci szereplőket (magánérdek).117 

                                                 
113 Ld. Darázs, i.m. (2. lj.), 24. o. 
114 C-344/98. sz. Masterfoods ügyben 2000. december 14-én hozott ítélet, EBHT 2000., I-11369. 
o. 
115 Ld. Komninos, i.m. (52. lj.), 16. o. 
116 Ld. Wilsher, Dan: The public aspects of private enforcement in EC law: Some constitutional 
and administrative challenges of damages culture, CLR, 2006. 3. szám, 30. o. 
117 Ld. Darázs Lénárd: A versenykorlátozásokból származó deliktuális felelősségre alkalmazandó 
jog meghatározása az egységes európai kollíziós jog alapján, In: Liber amicorum: studia L. Vékás 
dedicata, 2009: ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletésre, szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 
2009. ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 105. o. 
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Ennek ellentmond, hogy a Bíróság már a Courage ügyben hozott ítéletében utalt 

rá, hogy a kártérítési keresetek közérdeket is szolgálnak: 

„Az ilyen [keresetindítási] jog megerősíti az uniós versenyjogi szabályok 

hatékonyságát, és gyengíti azokat a gyakran rejtett megállapodásokat vagy 

gyakorlatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a versenyt korlátozzák vagy 

torzítsák. Ebből a szempontból a nemzeti bíróságok előtti kártérítési keresetek 

jelentősen hozzájárulhatnak az Európai Unión belüli hatékony verseny 

fenntartásához.”118 

Csépai és Szatmáry összefoglalóan jegyezték meg, hogy a magánjogi 

jogérvényesítés károsultak ellentételezésén túl egyéb, közérdek körébe tartozó 

célokat is szolgál: 

- nagyobb elrettentő hatás; 

- a jelentős jogsértések széleskörűbb feltárása; 

- a jelentéktelen (csekély súlyú) jogsértések felderítése; illetve 

- a jogsértésből származó haszon elvonása.119 

Komninos is kifejti, a magánjogi érvényesítés a közérdeket szolgálja: mind a 

következményi, mind az önálló kártérítési keresetek lehetősége elrettentő hatást 

képes kifejteni azáltal, hogy növeli a jogsértés költségeit a jogsértés potenciális 

elkövetői számára, míg az önálló kártérítési keresetek lehetősége képes a 

felderítési szintet növelni. Bár a kártérítési keresetek esetében a felek 

rendelkeznek a peres ügy felett, a bíróságok az ügy lebonyolítása során felügyelik 

a felek eljárási cselekményeit, így tudnak gondoskodni arról, hogy a per ne sértse 

a közérdeket.120 

                                                 
118 Ld. a Courage ügyben hozott ítélet 27. pontját 
119 Ld. Csépai Balázs – Szatmáry István: A magánjogi jogérvényesítés lehetőségei a versenyjogba 
ütköző magatartásokhoz kapcsolódóan, In: A versenyjog aktuális kérdései, szerk.: Tóth Tihamér, 
Budapest, 2005., 37. o. 
120 Ld. Komninos, i.m. (52. lj.), 13. o. 
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Jelen értékezés álláspontja, hogy pusztán az a körülmény, hogy a közjogi 

érvényesítés a közérdeket szolgálja, nem vonja kétségbe a magánjogi érvényesítés 

elősegítésére vonatkozó intézkedések elfogadását, arra tekintettel, hogy a 

hatékonyabb magánjogi érvényesítés is szolgálhat közérdeket. 

1.4.2.2. Megbízhatóság és költség 

Wils rámutatott arra, hogy az elrettentő hatás fokozása, amit a kártérítési keresetek 

lehetősége képes elérni, ugyanúgy elérhető a versenyhatóság által kiszabott 

optimális mértékű bírságok által közigazgatási eljárás keretében, nagyobb 

megbízhatósággal és alacsonyabb költségen.121 

Jones vitatta, hogy a magánjogi érvényesítés költségesebb lenne. Álláspontja 

szerint ez a téves elképzelés az egyesült államokbeli pereskedését veszi alapul. 

Jones azt az érvet is kifogásolta, mely szerint a magánjogi érvényesítés az 

ügyvédek igénybevétele és az általuk felhalmozott jogi költségek miatt 

szükségszerűen költségesebb. Véleménye szerint a bíróság pergazdaságosságra 

vonatkozó kötelezettségén túl, az ügyvédek profit-orientáltsága kifejezetten 

elősegíti költségtudatos pereskedést.122 A közigazgatási eljárás nagyobb 

megbízhatósága abból a szempontból vitatható, hogy a versenyhatóságok 

ugyanúgy indíthatnak olyan eljárásokat, melyek a vizsgálat befejezését követően 

megalapozatlannak bizonyuló gyanúra épültek. 

Wils arra is rámutatott, hogy a közjogi érvényesítés keretében kiszabott optimális 

mértékű bírság adott esetben a jogsértő vállalkozás által elért teljes jogellenes 

gazdagodást el tudja vonni, míg a kártérítési keresetek szükségszerűen csak a 

ténylegesen pert indító károsultak által elszenvedett károk összegét tudják elvonni 

a jogsértő vállalkozástól. Továbbá, az optimális elrettentő hatás szempontjából 

nélkülözhetetlen tényező a felderítés valószínűsége és ezt a tényezőt a kártérítési 

                                                 
121 Ld. Wils, Wouter: The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions 
for Damages, WC, 2009. 1. szám, 9. o. 
122 Ld. Jones, i.m. (102. lj.), 23. o. 
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keresetek útján érvényesített összegek megállapítása során nem lehet 

érvényesíteni.123 

Nem vitatható, hogy a kártérítési keresetek formájában kizárólag a kár fogalmába 

tartozó összegek érvényesíthetők, azonban a jogellenes gazdagodás mértéke a kár 

becslés útján történő megállapításához (vagy általános kártérítési összegeként) 

felhasználható. 

A magánjogi érvényesítés előnyben részesítésével szemben felmerült, hogy a 

felek bizalmas perbeli egyezsége – melyekre a pereskedés bonyolultságára 

tekintettel gyakran kerülne sor – nem jár ugyanazzal a hatással, mint a 

versenyhatóságok bírságot kiszabó határozata. Ez alapvetően nem vitatható, 

ugyanakkor a perbeli egyezség jelentősen csökkenti az eljárás társadalmi 

költségeit.124 

Jelen értekezés álláspontja, hogy nem szükségszerű, hogy a polgári bíróságok 

eljárása versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokra alapított 

kártérítési keresetek esetén magasabb költséggel járnak mint a versenyhatóságok 

hosszadalmas vizsgálatai. Szintén nem szükségszerű, hogy a kártérítés összege 

nem éri el a jogellenes gazdagodás összegét. 

1.4.2.3. Szakértelem és vizsgálati jogosítványok 

A magánjogi érvényesítés előnyben részesítése ellen az az érv is felmerült, hogy a 

versenyhatóságok szakértelmük és vizsgálati jogosítványaik révén jobb 

helyzetben vannak a versenyjog érvényesítéséhez. Azonban a jogsértő 

vállalkozások versenytársai és üzletfelei (potenciális felperesek) általában szintén 

rendelkeznek piaci ismeretekkel és egyéb szakismeretekkel, legalább megfelelő 

tanácsadók és ügyvédek formájában.  

A piaci ismeretekkel kapcsolatban Möschel elismeri, hogy a cégek részletesebb 

ismeretekkel rendelkezhetnek a piacokról a versenyhatóságoknál, ugyanakkor ez 

önmagában nem indokolja a magánjogi érvényesítés megerősítését, hiszen ezeket 

                                                 
123 Ld. Wils, i.m. (121. lj.), 11. o. 
124 Ld. Wils, i.m. (121. lj.), 12. o. 
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az információkat a versenyhatóságokhoz eljuttatott panaszok és bejelentések 

formájában is be lehet csatornázni a közjogi érvényesítés keretébe.125 

Darázs álláspontja szerint – különösen önálló keresetek esetében – a polgári 

bíróságoknak szükséges a károkozó magatartás versenykorlátozó jellegének 

vizsgálata, ami piacszerkezeti és gazdasági hatáselemzést igényel, illetve 

közgazdasági, műszaki és keresekdelmi szempontok figyelembevételét, amihez 

szükséges adottságokkal a polgári bíróságok nem rendelkeznek.126 Ugyanakkor a 

polgári bíróság nincs magára hagyva komplex közgazdasági elemezések terén, 

hiszen szakértő igénybevételére ebben a kérdésben is lehetősége van. 

A vizsgálati jogosítványokkal kapcsolatban Jones hangsúlyozta, hogy az erős 

hatósági vizsgálati jogosítványok önmagukban nem indokolják a közjogi 

érvényesítés elsőbbségét, sőt éppen rávilágítanak arra a problémára, hogy 

információs aszimmetria áll fenn a károsultak (potenciális felperesek) és a 

jogsértő vállalkozások (potenciális alperesek) között, melyet a bizonyítékokhoz 

való széleskörűbb hozzáférés biztosítása útján kell feloldani.127  

Ahogy arra Komninos is rámutat, a bíróságok ugyanúgy rendelkeznek 

jogosítványokkal, sőt a tisztességes eljárás – közigazgatási, így különösen 

vizsgálati eljárásokban korlátozottabban érvényesülő – garanciáira 

visszavezethetően a bíróságok nagyobb legitimációval rendelkeznek a 

bizonyítékok beszerzése, a bizonyítékok ismertetésére kötelezés tekintetében.128 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az információs aszimmetria a versenyhatóságok 

javára a versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások tekintetében 

egyrészről kiküszöbölhető szakértő részvételével a bírósági eljárás során, 

másrészről azt ellensúlyozza a bíróságok előtti bizonyítás nagyobb legitimációja. 

                                                 
125 Ld. Möschel, Wernhard: Should private enforcement of competition law be strengthened?, 
GCLR, 2013. 1. szám, 4. o. 
126 Ld. Darázs, i.m. (7. lj.), 280. o. 
127 Ld. Jones, i.m. (102. lj.), 18. o. 
128 Ld. Komninos, Assimakis: Public and private enforcement in Europe: Complement? Overlap?, 
CLR, 2006. 1. szám, 9. o. 
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1.4.2.4. Összehangolás és kiegészítés 

A versenyjogi jogirodalomban az a kompromisszumos álláspont alakult ki, hogy a 

közjogi és a magánjogi érvényesítés ugyanolyan fontos és a versenyjog 

érvényesítésének hatékonysága érdekében mindkettő (összehangolt) 

alkalmazására szükség van.129 

A Bizottság álláspontja a kezdetektől fogva az volt, hogy a közjogi és a magánjogi 

érvényesítés kiegészíti és nem helyettesíti egymást.130 A Bizottság a Fehér Könyv 

összeállítása során tekintettel volt arra, hogy megőrizze a közjogi érvényesítés 

fontos szerepét a versenyellenes magatartások felderítésében.131 

Jelen értkezés álláspontja, hogy fenti indokokra tekintettel jogpolitikailag helyes a 

közjogi és a magánjogi érvényesítés egyenértékű kezelése. 

1.4.3. Kartellek jellemzői és eltérő kezelése 

A kártérítési keresetek elősegítésének szintén előkérdése, hogy mely jogsértésekre 

terjed ki az uniós szintű beavatkozás és e jogsértéseknek, melyek azok a 

jellemzői, melyek befolyásolják az uniós jogalkotás által kiválasztott eszközöket. 

A kartellek által okozott károkkal kapcsolatban érdemes megvizsgálni a kartellek 

általános tulajdonságait. Jelen értekezés a kiszabott bírság alapján legnagyobbnak 

számító uniós és magyar kartellek bemutatása útján kíván következtetéseket 

levonni a kartellek jellemzőiről. 

1.4.3.1. Uniós kartellek 

Az LCD kartell132 esetében az érintett termékpiac a folyadékkristályos kijelző 

panelek piaca volt, mely a vékony, lapos képernyők egyik alkotórésze. A 

folyadékkristályos kijelzőket elsősorban informatikai eszközök (számítógépek, 

laptopok, mobiltelefonok) és televízió-készülékek képernyőihez használják. A 

                                                 
129 Ld. Komninos, i.m. (128. lj.) 10. o. 
130 Ld. a Zöld Könyv 2.7 pontját és a Zöld Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 13. 
pontját 
131 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 18. pontját 
132 A Bizottság 2010. december 8-i határozata (Ügyszám COMP/39.309 – LCD/Folyadékkristályos 
kijelzők). 
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kartellben részt vevő vállalkozások nemzetközi elektronikai vállalkozások voltak. 

A közvetlen vevők az informatikai eszközöket és televízió-készülékeket gyártó 

vállalkozások, illetve elektronikai alkatrészeket forgalmazó vállalkozások voltak. 

A kartellben részt vevő vállalkozások megállapodtak a termékek minimum 

árában, illetve információt cseréltek az árazásról, a termelésről, a kapacitásokról 

és egyéb kereskedelmi feltételekről. A jogsértés utolsó teljes évében a teljes LCD 

forgalom az Európai Gazdasági Térségben (EGT) meghaladta a 7,5 milliárd eurót. 

A jogsértés időtartama 5 év volt (2001-től 2006-ig) 

A GIS kartellben133 gyakorlatilag az összes gázszigetelésű kapcsoló-berendezést 

gyártó vállalkozás részt vett (az egyetlen kivételt jelentő vállalkozás megszűnt és 

tevékenységét egy kartellben részt vevő vállalkozás vette át). Két vállalkozásra 

szabtak ki magasabb bírságot felbujtó szerepükre tekintettel, míg egy másik 

vállalkozás azért kapott magasabb bírságot, mert visszaesőnek minősült. A 

gázszigetelésű kapcsoló-berendezés (gas insulated switchgear, GIS) egy 

elektromos berendezés, melyet villamos energia hálózatokon energiaáramlás 

szabályozására használják és áramalállomások legfontosabb alkotóelemének 

minősül. A GIS projektek közvetlen vevői állami vagy önkormányzati 

tulajdonban lévő áramszolgáltató társaságok, illetve magántulajdonban lévő 

(ipari-gyártó) társaságok. A közvetlen vevőkre tekintettel a GIS projektek nagy 

részét közbeszerzés keretében bonyolítják. A kartellben részt vevő vállalkozások 

megállapodtak a legkisebb ajánlati árakban és összehangolták ajánlattételeiket a 

GIS projektekre vonatkozó közbeszerzési eljárásokban meghatározott kvótáik 

fenntartása érdekében, illetve megállapodtak, hogy a japán vállalkozások nem 

értékesítenek Európában, míg az európai vállalkozások nem értékesítenek 

Japánban. A jogsértés utolsó teljes évében a teljes GIS forgalom az EGT-ben 

meghaladta a 320 millió eurót. A jogsértés időtartama 16 év volt (1988-tól 2004-

ig).  

                                                 
133 A Bizottság 2007. január 24-i határozata (Ügyszám COMP/F/38.899 – Gázszigetelésű 
kapcsoló-berendezések). 
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A gyertyaviasz kartellben134 egy vállalkozás vezető szerepe miatt, míg egy másik 

vállalkozás egy hasonló kartellben való korábbi részvétele miatt részesült 

magasabb bírságban. A paraffin viaszt széles körben használják olyan termékek 

előállításához mint a gyertyák, vegyi anyagok, járműipari alkatrészek, 

gumiabroncsok, csomagolóanyagok és ragasztók. A kartellben részt vevő 

vállalkozások (egy-két kivétellel) nagyméretű olajipari társaságok voltak. 

Figyelembe véve, hogy Európában a paraffin viasz 60-70%-át gyertyák 

gyártásához használják, a közvetlen vevők elsősorban gyertyákat gyártó 

vállalkozások voltak, ugyanakkor a paraffin viasz előállításához használt 

paraffingacsot végfelhasználóknak (pl. forgácslemez-gyártóknak) is értékesítették. 

A kartellben részt vevő vállalkozások megállapodtak minimum árakban, illetve 

összehangolt áremelésekben, ugyanakkor egyes vállalkozások ügyfelek / piacok 

felosztásában is megállapodtak. A jogsértés utolsó teljes évében a teljes paraffin 

viasz forgalom az EGT-ben meghaladta az 500 millió eurót. A jogsértés 

időtartama 13 év volt (1992-től 2005-ig). 

A vitamin kartellben135 a két legnagyobb európai gyógyszeripari vállalkozás vett 

részt, melyek egy nemzetközi kartell irányítói és felbujtói voltak. Az érintett 

termékek az A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3 vitaminok, a biotin (H), a folsav (M), 

béta karotin és karotinoidok voltak, melyeket számtalan termék előállításához 

használják, így például zabpelyhekhez, kekszekhez, gyógyszerekhez és 

kozmetikumokhoz. A kartellben részt vevő vállalkozások megállapodtak a 

termékek áraiban, értékesítési kvótákban, összehangolt áremelésekben és az 

megállapodás végrehajtását nyomon követő intézkedésekben. A jogsértés utolsó 

teljes évében a teljes vitamin forgalom az EGT-ben meghaladta a 800 millió eurót. 

A jogsértés időtartama 10 év volt (1989-től 1999-ig). 

A felvonók/mozgólépcsők kartellben egy visszaeső vállalkozás is részt vett. Az 

érintett termékpiac a felvonók és mozgólépcsők új üzembe helyezése és egyéb 

kapcsolódó szolgáltatások piaca volt. A kartellben részt vevő vállalkozások nagy 

nemzetközi felvonó és mozgólépcső berendezéseket gyártó és kapcsolódó 

                                                 
134 A Bizottság 2008. október 24-i határozata (Ügyszám COMP/39.181 – Gyertyaviasz). 
135 A Bizottság 2001. november 21-i határozata (Ügyszám COMP/E-1/37.512 – Vitaminok). 
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szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások voltak. A közvetlen vevők között mind 

állami / önkormányzati tulajdonban lévő, mind magántulajdonban lévő 

forgalmazó vagy végfelhasználó vállalkozások megtalálhatók voltak (az érintett 

projektek között voltak kórházak, vasútállomások, bevásárlóközpontok és 

irodaépületek is). A kartellben részt vevő vállalkozások megállapodtak a felvonó 

és mozgólépcső új üzembe helyezésére, karbantartására és felújítására vonatkozó 

szerződések felosztásáról, bizonyos projektek tekintetében közbeszerzési eljárás 

keretében. A jogsértés utolsó teljes évében a teljes felvonó/mozgólépcső forgalom 

az EGT-ben meghaladta a 7 milliárd eurót. A jogsértés időtartama 9 év volt 

(1995-től 2004-ig).  

A járműipari üveg kartellben136 résztvevő egyik vállalkozás visszaeső volt, amely 

már részt vett két korábbi, azonos vagy hasonló versenykorlátozó magatartást 

magába foglaló jogsértésben. Az érintett piac a járműipari üveg piaca volt, mely a 

síküveg egy fajtája. A járműipari üveget elsősorban járművek szélvédőihez, 

ablakaihoz és napfénytetőihez használják. A közvetlen vevők nagy európai 

járműipari vállalkozások voltak. A kartellben résztvevő vállalkozások nemzetközi 

járműipari üveget gyártó vállalkozások voltak. A jogsértés utolsó teljes évében a 

teljes járműipari üveg forgalom az EGT-ben meghaladta a 2 milliárd eurót. A 

kartellben részt vevő vállalkozások felosztották egymás között az EGT-n belül a 

járműipari vállalkozásoknak szállított járműipari üvegre vonatkozó szerződéseket 

ár- és szállítási stratégiák összehangolása útján, melynek célja a kartellben részt 

vevő vállalkozások piaci pozíciónak megtartása volt az érintett piacon. A 

vállalkozások korrekciós intézkedésekben is megállapodtak arra az esetre, ha a 

felosztott szállítások nem voltak elegendőek a piaci részesedés fenntartásához. A 

jogsértés időtartama 5 év volt (1998-tól 2003-ig). 

A katódsugárcső kartell137 esetében az érintett termékpiac egyrészről a számítógép 

képernyőkhöz használt színes megjelenítő csövek, másrészről a televízió-

készülékekben használt színes képcsövek piaca volt. A kartellben részt vevő 

vállalkozások nemzetközi elektronikai vállalkozások voltak. A közvetlen vevők a 

                                                 
136 A Bizottság 2008. november 12-i határozata (Ügyszám COMP/39.125 – Járműipari üveg). 
137 A Bizottság 2012. december 5-i határozata (Ügyszám COMP/39.437 – TV- és számítógép-
monitorcsövek). 
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számítógép-monitorokat és a televízió-készülékeket gyártó vállalkozások voltak. 

A kartellben részt vevő vállalkozások megállapodtak az árak rögzítéséről annak 

érdekében, hogy azonos termékek között fenntartsák az árkülönbséget, 

felosztották a piacot és korlátozták a termelést, továbbá megállapodtak a 

megállapodás végrehajtását nyomon követő intézkedésekben. A jogsértés 

időtartama 10 év volt (1996-tól 2006-ig) 

1.4.3.2. Magyar kartellek 

Az informatikai kartell138 esetében informatikai szolgáltatások és 

gazdaságirányítási alkalmazások nyújtásával foglalkozó vállalkozások 

együttműködési szerződést kötöttek, mely útján összehangolták közbeszerzési 

eljárásokban tett ajánlataikat. A jogsértés alapvetően különböző egyetemek által 

2004 során gazdálkodási információs rendszerek beszerzése érdekében kiírt, 

összesen 17 milliárd forint értékű közbeszerzési eljárásokat érintette. 

A gépjármű-biztosítási kartell139 esetében a két legnagyobb piaci részesedéssel 

rendelkező magyar biztosító és biztosítási alkuszként eljáró márkakereskedők, 

valamint azok társadalmi szervezete részesült bírságban a 2003 és 2005 között a 

javítói (rezsi) óradíjakkal kapcsolatban folytatott tárgyalások miatt. A kartell több 

biztosítók és márkakereskedők közötti vertikális megállapodásból állt, illetve 

márkakereskedők társadalmi szervezetének tárgyalásokkal kapcsolatos döntése 

minősült horizontális megállapodásnak. Az érintett piac a gépjármű-biztosítás 

piaca volt, melynek díjbevételek alapján számított teljes forgalma 215 millió 

forint volt 2005-ben. 

Az útépítési kartell140 esetében több nagy építőipari vállalkozás állapodott meg. A 

kartellben részt vevő vállalkozások közül kettő visszaesőnek minősült a bírság 

megállapítása szempontjából. A kartellben részt vevő vállalkozások 2002 és 2006 

között út- és hídépítési, illetve felújítási munkálatokra vonatkozó, összesen kb. 1,4 

milliárd forint értékű közbeszerzési eljárások keretében felosztották egymás 

                                                 
138 A GVH Versenytanács 2006. június 15-i határozata a Vj-162/2004. sz. ügyben. 
139 A GVH Versenytanács 2006. december 21-i határozata a Vj-51/2005. sz. ügyben. 
140 A GVH Versenytanács 2009. január 29-i határozata a Vj-130/2006. sz. ügyben. 
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között a piacot és rögzítették eladási áraikat. A közbeszerzési eljárásokat 

önkormányzatok és közútkezelő társaságok írták ki. 

A lapterjesztő kartell141 esetében egy kiskereskedelmi hírlapárusítással és egy 

előfizetéses lapterjesztéssel foglalkozó vállalkozás együttműködési szerződést 

között, mely alapján 2002 és 2007 között felosztották egymás között a két piacot 

és ennek fejében ellentételezést is fizettek egymásnak. 

A bankközi jutalék kartell142 esetében a két nemzetközi kártyatársaság és több 

magyar bank kötött megállapodást, melyben 1997 és 2008 között rögzítették a 

bankkártyás fizetést elfogadó bank által a bankkártyát kibocsátó banknak fizetett 

jutalék mértékének rögzítéséről.  

A vasútépítési kartell143 esetében több nagy építőipari vállalkozás állapodott meg, 

melyek közül az egyik visszaesőnek minősült. A kartellben részt vevő 

vállalkozások 2004-ben és 2005-ben, vágányépítési, -átépítési és -felújítási 

munkálatokra vonatkozóan kiírt, összesen kb. 5,8 milliárd forint értékű 

közbeszerzési eljárások keretében a vállalkozások felosztották egymás között a 

piacot. 

A malom kartell144 esetében több magyar malomipari vállalkozás állapodott meg, 

melynek keretében 2005 és 2008 között egyeztették a malmi búzaörlemények árát 

és annak változását, illetve felosztották egymás között a piacot (ügyfeleket). A 

kartellben részt vevő vállalkozások közül többen magasabb bírságban részesültek 

vezető szerepük, illetve visszaesőnek minősülő magatartásukra tekintettel. 

A hitelkiváltó hitel kartell145 esetében több magyar bank állapodott meg arról, 

hogy 2011-ben az ingatlanfedezetű jelzáloghitelek tekintetében, a fix árfolyamú 

devizahitelek végtörlesztésével kapcsolatban korlátozza a végtörlesztéshez 

felhasználható (hitelkiváltó) forint alapú hitelek nyújtását. 

                                                 
141 A GVH Versenytanács 2009. március 5-i határozata a Vj-140/2006. sz. ügyben. 
142 A GVH Versenytanács 2009. szeptember 24-i határozata a Vj18/2008. sz. ügyben. 
143 A GVH Versenytanács 2010. június 9-i határozata a Vj-174/2007. sz. ügyben. 
144 A GVH Versenytanács 2010. október 28-i határozata a Vj-69/2008. sz. ügyben. 
145 A GVH Versenytanács 2013. november 19-i határozata a Vj-74/2011. sz. ügyben. 
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1.4.3.3. Kartellek jellemzői 

A versenyhatóságok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek abban a kérdésben, hogy 

mely ügyekben indítanak vizsgálatot, így a fenti esetek nyilván az uniós és a 

magyar versenyhatóság jogérvényesítési prioritásait tükrözik. Ettől függetlenül a 

fenti jogesetek alapján levonható néhány következtetés.  

A modern, nemzetközi (horizontális versenykorlátozó célú) kartellek 

rendelkeznek bizonyos közös vonásokkal. A két leggyakrabban megvalósított 

tényállás az árak rögzítése (áremelések egyeztetett végrehajtása), illetve a piacok 

(ügyfelek, közbeszerzések) felosztása. A legtöbb esetben az érintett termék egy 

széleskörben forgalmazott fogyasztói termék alkotórésze (köztes termék) volt: a 

közvetlen vevők nem fogyasztók voltak, ugyanakkor a végtermék a fogyasztók 

széles körét érintette. A nemzetközi kartellek további tulajdonsága, hogy az 

együttműködés profitabilitása érdekében a kartellben részt vevő vállalkozásoknak 

a piac nagy részét le kellett fedniük, illetve kiegyenlítési és nyomon követési 

mechanizmusokat kellett alkalmazniuk. A nemzetközi kartellek többségének 

időtartama jelentősen meghaladta az öt évet.  

A magyar kartellek esetében a közbeszerzési eljárások keretében megvalósított 

jogsértések kiemelkedő száma szembetűnő. A magyar kartellek szintén elsősorban 

árrögzítő és piacfelosztó magatartások formájában jelentek meg. Érdekesség, 

hogy néhány esetben a versenytársak által megkötött formális (együttműködési) 

megállapodások minősült kartellnek. A magyar kartellek többségében az érintett 

termékek és a fogyasztók közötti kapcsolat nehezebben levezethető (például a 

gépjármű-biztosítási kartell, ahol a versenytársak által rögzített díj nem a 

közvetlen vevők által fizetett ár volt). A magyar kartellek időtartama – egy 

nemzetközi háttérrel rendelkező kartell kivételével – nem haladta meg az öt évet, 

sőt sok esetben a magatartások kifejezetten csak egy-két projektre vonatkoztak. 

A kartellek tulajdonságainak összefoglalása azért bír jelentőséggel, mivel az adott 

jogsértés általános jellemzőit figyelembe venni annak mérlegelése során, hogy 

milyen jogintézmények útján lehetséges a kartell miatt elszenvedett kár 

megtérítése iránt indított keresetek akadályainak csökkentése.  
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1.4.3.4. A kartellek eltérő kezelésének mérlegelése 

A kartelljogon belül érdemes megkülönböztetni a horizontális („kőkemény”) 

kartelleket és a vertikális („szürke zónás”) kartelleket. A kétfajta jogsértésnek 

különböző jellemzői vannak, így a kártérítési keresetek elősegítése szempontjából 

is különböző kérdéseknek kell prioritást élvezniük. A horizontális 

versenykorlátozó célú kartellek általában titkos megállapodások, így a legfőbb 

probléma a károsultak számára az információk és bizonyítékok hiánya.146 

Elsősorban a horizontális versenykorlátozó célú kartellekkel kapcsolatban merült 

fel, hogy a kártérítési keresetek elősegítése nem pusztán a teljes kártérítés elérése 

érdekében szükséges, hanem a kartelljogi tilalom által érintett magatartásoktól 

való elrettentés érdekében.  

Ugyanakkor az elrettentés megfelelő mértékével kapcsolatban az az álláspont 

alakult ki, hogy a pénzügyi szankciók (bírság és kártérítés) fokozása csak egy 

bizonyos mértékig növeli az elrettentő hatást, így új pénzügyi szankciók 

bevezetése (kártérítés elérésének könnyítése vagy mértékének emelése) során 

nagyobb körültekintést kell tanúsítani.147 Továbbá, ha figyelembe vesszük a 

közelmúlt versenyjogi fejleményeit, különös tekintettel a bírságok szintjének 

emelkedését, az engedékenységi politika alkalmazását vagy a büntetőjogi 

szankciók bevezetését, megállapíthatjuk, hogy egy olyan trend alakult ki a 

versenyjog közjogi érvényesítése keretében, mely önmagában fokozza az 

elrettentő hatást.148 

Amennyiben az elrettentő hatás további fokozása nem indokolt, elképzelhető, 

hogy a kártérítési keresetek elősegítésének másodlagos (teljes kártérítésen túli) 

funkciója nem az elrettentő hatás fokozása, hanem a kartellek szélesebb körű 

felderítésében való közreműködés. 

                                                 
146 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 447. o. 
147 Ld. Lawrence, i.m. (92. lj.), 5. o. 
148 Ld. Waelbroeck, Denis: The Commission’s Green Paper on private enforcement: 
“Americanization” of EC competition law enforcement?, In: European Competition Law Annual 
2006: Enforcement of Prohibition of Cartels, szerk.: Ehlermann, Claus-Dieter és Atanasiu, Isabela, 
Oxford, 2006. Hart Publishing, 5. o. 
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Az uniós konzultációs folyamat során felvetődött, hogy bizonyos esetekben a 

károsultak több (jobb) információval rendelkeznek a kartellt (annak időtartamát 

vagy tényleges hatását) illetően, mint a versenyhatóságok. A Hatástanulmány a 

vitamin kartellel kapcsolatos egyesült államokbeli pert említette, mely esetben a 

közjogi érvényesítést követően indított kártérítési perben a károsultak olyan 

bizonyítékokhoz jutottak hozzá a per előtti bizonyítékismertetés (pre-trial 

discovery) során, melyek súlyosabb jogsértést támasztottak alá, mint ami a 

közjogi jogérvényesítés keretében megállapításra került.149 

Bár ez a lehetőség következményi keresetek esetén fennáll, az önálló keresetek 

esetében kétséges, hogy a kártérítési perek a horizontális versenykorlátozó célú 

kartellek szélesebb körű felderítéshez vezetnek. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy a kartellek többségében a károk áthárítása révén, kizárólag a 

végfelhasználók / fogyasztók szenvednek kárt, akiknek ugyanakkor nem állnak 

minden esetben rendelkezésére olyan eszközök (mint az Egyesült Államokban a 

per előtti bizonyítékismertetés), melyek lehetővé teszik a jogsértés felderítését.150 

Ugyanakkor a szürke zónás kartellek esetében elképzelhető, hogy a piaci 

szereplőknek több információja és motivációja van kártérítési per megindításához, 

mint a versenyhatóságoknak vizsgálat indításához. 

A következményi keresetek sem jelentenek önmagukban megoldást, hiszen ilyen 

esetekben a károsultaknak nagymértékben a versenyhatóságok döntéseire kell 

támaszkodniuk, melyek azonban horizontális versenykorlátozó célú kartellek 

esetében – figyelembe véve, hogy versenykorlátozó célú megállapodások esetén a 

versenyhatóságoknak a versenykorlátozó hatásokat nem kell bizonyítania – nem 

adnak iránymutatást a kartellek káros hatásaira. Így a versenyhatósági döntésekből 

a kár bekövetkezése vagy annak mértéke nem vezethető le és a károsultak ismét 

bizonyítási nehézségekbe ütköznek, függetlenül a versenyhatósági döntések 

kötőerejétől.151 

                                                 
149 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 75. o. 
150 Ld. Monti, Giorgio: Anti competitive agreements: the innocent party's right to damages, 
European Law Review, 2002. 3. szám, 287. o. 
151 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 110. o. 
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A horizontális versenykorlátozó célú kartellek esetében általános probléma, hogy 

mivel titkos, szóbeli megállapodásokról van szó, azok bizonyítása során a 

versenyhatóságok nem formális (hiteles) okiratokra támaszkodnak. Ilyen 

iratokhoz azonban a károsultak hozzáférése korlátozott. Ez ahhoz vezet, hogy a 

károsultaknak fokozottabb mértékben kell támaszkodniuk tanúvallomásokra, 

vélelmekre és közgazdasági bizonyítékokra. Azonban a tanúk és szakértők 

igénybevételére, meghallgatására minden tagállamban vannak korlátok (általában 

a bíróság dönt a kérdésben).152 

Ahogy arra Eilmansberger is rámutat, a jelenlegi eljárásjogi keretek között a 

magánjogi jogérvényesítés keretében leggyakrabban érvényesített igény a 

semmisség és a jogsértéstől való eltiltás (injunction), melyek azonban horizontális 

versenykorlátozó célú kartellek esetében kevés gyakorlati jelentőséggel bírnak.153 

Peysner arra hívja fel a figyelmet, hogy a horizontális versenykorlátozó célú 

kartellek esetében az termelési / értékesítési láncolaton továbbgyűrűző károk 

megsokszorozhatják az adott kartellhez kapcsolódó kártérítési pereskedést.154 Az 

Zöld Könyvre tett észrevételek között a sugárhajtóműveket gyártó vállalkozások 

kartellének példáját említik ezzel a problémával kapcsolatban: ebben az esetben 

mind a sugárhajtású repülőgépeket gyártó vállalkozások, mind a 

sugárhajtóműveket forgalmazó vállalkozások (mint közvetlen vevők) károsultak, 

de kárt szenvednek el a sugárhajtású repülőgépeket megvásárló légitársaságok, 

végsősoron a légitársaságok által szállított utasok is. Erre tekintettel horizontális 

versenykorlátozó célú kartellek esetén elkerülhetetlen a károsultak (perlési joggal 

rendelkező személyek) körének jogszabályi meghatározása, korlátozása.155 

                                                 
152 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 108. o. 
153 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 437. o. 
154 Ld. Peysner, John: Costs and financing in private third party competition damages actions, 
CLR, 2006. 1. szám, 97. o. 
155 Ld. Comments of the Section of Antitrust Law and the Section of International Law of the 
American Bar Association in Response to the Request for Public Comment of the Commission of 
the European Communities On Damage Actions for Breaches of EU Antitrust Rules, April 2006, 
elérhető: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_green_paper_comments/aba.pdf, 
75. o. 
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Végsősoron arra is tekintettel kell lenni, hogy a horizontális versenykorlátozó célú 

kartellek károsultjainak a vertikális kartellek károsultjaihoz képest kedvezőbb 

elbánásban való részesítése csak akkor lehetséges, ha az az adott esetben vagy 

kérdésben ténylegesen indokolt.156 

1.5. ÖSSZEGZÉS 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a tagállami eljárásjogi autonómia nem 

zárja ki az Európai Unió beavatkozását a kartelljogi kártérítési keresetek terén. A 

versenyjog és a magánjog eltérő szabályozási logikája alapján nem kizárólag a 

tagállami eljárásjogba való beavatkozás indokolt, hanem a tagállami kötelmi 

jogba is. A kötelmi jogi beavatkozás szempontjából fontos, hogy a 

termékfelelősséghez hasonlóan, célzott és korlátozott intézkedések kerüljenek 

uniós szinten megfogalmazásra. Az eljárásjogi beavatkozás szempontjából fontos, 

hogy az uniós jogi alapú kárigény és a tagállami alapú kárigény érvényesítésére 

azonos szabályok mentén kerüljön sor. Mivel a soft law nem nyújt kellő 

jogbiztonságot, ezért indokolt, hogy az Európai Unió kötelező szabályok 

elfogadása útján avatkozzon be a tagállami kötelmi és eljárásjogba. A tagállami 

kötelmi és eljárásjogba való beavatkozás ellen szóló, jogrendszerek 

hagyományaira hivatkozó érvek nem meggyőzőek, mivel az Európai Unió már 

számos jogterületeken képes volt beavatkozni a tagállami hagyományok lerontása 

nélkül. Végül, az EUMSZ 103., 114. és 352. cikke alapján az Európai Unió 

rendelkezik a megfelelő jogalappal, hogy a tagállami kötelmi és eljárásjogba 

beavatkozzon. 

Megállapítható, hogy a közjogi érvényesítésnek nincs olyan elsőbbsége, ami 

megkérdőjelezhetné a magánjogi érvényesítést támogató intézkedések 

bevezetését. E tekintetben a magánjogi érvényesítést támogató intézkedésekkel 

szemben nem meggyőzőek azok az érvek, amelyek arra támaszkodnak, hogy csak 

a közjogi érvényesítés szolgálja a közérdeket, a közjogi érvényesítés 

költséghatékonyabb és a piaci szereplők nem rendelkeznek megfelelő 

szakértelemmel vagy vizsgálati jogosítványokkal. Ugyanakkor a magánjogi 

                                                 
156 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 442. o. 
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érvényesítést támogató intézkedések meghatározása során tekintettel kell lenni a 

közjogi érvényesítés hatékonyságának megőrzésére. 

A nemzetközi kartellek jellegzetessége, hogy köztes termékekre vonatkoznak, így 

a fogyasztók többszörösen közvetett vevőnek minősülnek és nagy piaci részesedés 

alapján működnek, így a fogyasztók széles körét érintik. A magyar kartellek 

jellegzetessége, hogy közpénzek felhasználását érintik és a termékekre tekintettel 

a fogyasztókra gyakorolt hatás nehezebben kimutatható. Mindezek indokolják a 

horizontális versenykorlátozó célú kartelleken alapuló kártérítési igényekre 

vonatkozó speciális szabályokat a kárfogalom és a károk továbbhárítása, illetve a 

közvetett vevők perlési joga és a kollektív kereseti formák tekintetében. Mind a 

nemzetközi, mind a magyar kartellek titkos, nem hivatalos okiratokon, 

szerződéseken alapuló magatartások, így a bizonyítékokhoz és iratokhoz való 

hozzáférés tekintetében is indokolt külön szabályok elfogadása. 

2. A VERSENYJOGI KÁRTÉRÍTÉS ANYAGI JOGI 

KÉRDÉSEI 

Ahogy arra Lawrence helyesen rámutatott, az egyes kérdések nem önmagukban 

értékelendők, az eszközök és beavatkozások halmozott (kumulatív) hatásaira kell 

tekintettel lenni a kártérítési keresetek elősegítése során és kizárólag egy gondos 

mérlegelést követően kialakított kiegyensúlyozott eszköztár formájában 

lehetséges a kártérítési keresetek hatékonyabbá tétele.157 Erre tekintettel jelen 

értekezés részletesen foglalkozik a versenyjogi kártérítési anyagi jogi és 

eljárásjogi kérdéseivel. 

2.1. JOGELLENESSÉG 

A kártérítési felelősség feltételei közé tartozik, hogy a kárt jogellenes magatartás 

okozza. A versenyjogi kártérítések terén ezzel kapcsolatban alapvetően két kérdés 

merül fel: (i) befolyásolják-e a versenyjogi szabályok a károkozás jogellenességét; 

(ii) milyen mértékben lehet támaszkodni a versenyhatósági határozatokra a 

jogellenesség tekintetében. 

                                                 
157 Ld. Lawrence, i.m. (92. lj.), 3. o. 
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2.1.1. Jogági jogellenesség 

Az uniós jog – ideértve a Zöld Könyvet, a Fehér Könyvet és az Irányelvjavaslatot 

is – nem foglalkozik kifejezetten a jogellenesség kérdésével.  

A magyar jogban két szempontból is felmerült a probléma. Egyrészről a korábbi 

bírói gyakorlat szerint kizárólag a GVH rendelkezik hatáskörrel a versenyjogi 

jogellenesség megállapítására, így az a magatartás, amit a GVH nem minősít 

annak, nem jogellenes és nem lehet kártérítési igényt alapozni rá. Ez a gyakorlat 

ellehetetlenítette az önálló kártérítési keresetek. Ezt a helyzetet változtatta meg a 

Tpvt. 2005-ös novellája, amely lehetővé tette az önálló kártérítési keresetek 

indítását (ld. jelen értekezés 1.3.2.2.1 pontját). Másrészről a polgári jog általános 

károkozási tilalmából az következik, hogy a károkozás jogellenességét a 

károsultnak nem kell külön bizonyítani, azonban a károkozó bizonyíthatja, hogy 

magatartása jogszerű volt. A Tpvt. több kivételt és mentesülést határoz meg a 

kartelltilalom alól (ld. jelen értekezés 1.2.2 pontját). Adódik a kérdés, hogy 

értelmezhetők-e a kivételek és mentesülések úgy, hogy azok a polgári jogi 

jogellenességet nem érintik.  

Darázs arra is rávilágít, hogy a versenykorlátozó magatartások megállapítása a 

magánjogi szempontrendszeren kívüli kritériumoktól függ, így például a 

versenykorlátozó magatartások jogellenességének fogalmi eleme, hogy a 

magatartás a közérdeket sértse, amelynek figyelembe vétele nem a 

magánérdekeket mérlegelő polgári bíróság feladata.158 

A jogtudományi álláspont szerint az egyes jogágak jogellenesség-fogalma 

független egymástól (jogági jogellenesség függetlensége).159 A bírói gyakorlat 

régen kialakult és következetesen alkalmazott elve, hogy a jogági szabályok 

szerint engedélyezett magatartás miatt nem mentesül a károkozó a kár 

megtérítésének kötelezettsége alól.160 

                                                 
158 Ld. Darázs, i.m. (7. lj.), 277. o. 
159 Ld. Vékás – Gárdos, i.m. (63. lj.), 2240. o. 
160 Ld. Wellmann, i.m. (62. lj.), 431. o. 
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Nagy álláspontja szerint a jogági szabályok – például a versenyjog – alapvetően a 

jogellenesség minimumát határozzák meg, így a versenyjogi követelményeknek 

megfelelő – vagy adott esetben a versenyjogi kivételek és mentesülések alá 

tartozó – magatartás önmagában nem jelenti a jogellenesség hiányát.161 

Fuglinszky azonban rávilágít arra, hogy a versenyjogi gyakorlat eltér a jogági 

jogellenesség függetlenségétől.162 

A Tpvt. 2009-es novellája163 iktatta be a Tpvt. 88/B. § (6) bekezdését, mely 

szerint a (kártérítési perben ítélkező) bíróság a GVH határozatának a 

törvénysértést vagy annak hiányát megállapító részéhez kötve van. Ha a GVH 

határozatában nem megszünteti az eljárást (a bizonyítottság hiányára tekintettel), 

hanem megállapítja a jogsértés hiányát (a kivételekre vagy mentesülésre 

tekintettel), elképzelhető, hogy a bíróság nem ítélne meg kártérítést a 

jogellenesség hiánya miatt. 

Ahogy Hegymegi-Barakonyi és Horányi megjegyzik, a GVH a gyakorlatban nem 

hoz jogsértés hiányát megállapító határozatokat. Azonban a Tpvt. 88/B. § (6) 

bekezdésének azon fordulata, hogy a bíróság a GVH határozatának jogsértés 

hiányát megállapító részéhez is kötve van indokolatlan védelemben részesíti a 

károkozókat és indokolatlanul korlátozza a felperes bíróság előtti 

jogérvényesítéshez való jogát (a károkozó a jogsértés hiányát megállapító 

határozat bírósági felülvizsgálatát nem kezdeményezhetné, ezért a jogsértés 

fennálltát a kártérítési perben ítélkező bíróság nem vizsgálhatná).164 

Darázs hangsúlyozza, hogy a Tpvt. 88/B. § (6) bekezdésének szövegezéséből az is 

következik, hogy nem köti a bíróságot (nem érinti a kártérítési kereset 

jogellenességre vonatkozó részét) a GVH bejelentést elutasító, eljárást 

                                                 
161 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 722. o. 
162 Ld. Fuglinszky Ádám: A versenyjogi jogsértések esetén alkalmazható polgári jogi 
jogkövetkezmények. A kártérítés mint magánjogi szankció, In: Versenyjogi jogsértések – 
Magánjogi jogkövetkezmények, szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 2012. ELTE Eötvös Kiadó, 
24. o. 
163 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló 2009. évi XIV. törvény 
164 Ld. Hegymegi-Barakonyi Zoltán – Horányi Márton: A Gazdasági Versenyhivatal 
határozatainak kötőereje polgári perekben, Versenytükör, 2012. 2. szám, 21. o. 
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kötelezettségvállalásra tekintettel megszüntető, illetve az engedékenységi politika 

alapján jogkövetkezmény alkalmazásának mellőzésére vonatkozó döntése.165 

A bírói gyakorlat a Tpvt. 88/B. § (6) bekezdését úgy értelmezte, hogy a kártérítési 

perben ítélkező bíróság a GVH határozatához csak akkor van kötve, ha a GVH 

határozatának meghozatalára olyan eljárásban kerül sor, amelyet a GVH a bíróság 

kártérítési perre vonatkozó értesítése alapján indított meg.166 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a jogági jogellenesség függetlensége a 

versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásra alapított kártérítési 

keresetek esetén attól függ, hogy önálló vagy következményi keresetről van szó. 

Önálló kereset esetén a jogági jogellenesség függetlensége teljes mértékben 

érvényesül, a károsultnak a versenykorlátozó magatartás megállapításához 

szükséges tényeket kell bizonyítania, míg a károkozó ellenbizonyítást végezhet a 

kartelltilalom alóli kivételek és mentesülések alkalmazásához szükséges tények 

bizonyításával. Következményi keresetek esetén a magánjogi jogellenesség nem 

független teljes mértékben a versenyjogi jogellenességtől, mivel a bíróság a 

jogsértés megállapításától nem térhet el, ugyanakkor a versenyhatóság olyan 

döntései esetén, melyek nem kötik a bíróságot és melyek alapvetően a jogsértés 

hiányára vonatkoznak, elvileg nem kizárt, hogy a károsult – a jogági jogellenesség 

függetlenségére tekintettel – bizonyítsa a jogsértés megállapítását alátámasztó 

körülményeket. 

A fentiekre tekintettel indokolt lenne olyan bírósági iránymutatás elfogadása, 

amely kifejezetten rögzíti, hogy a károkozó kizárólag abban az esetben mentesül a 

kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása a versenyjogi kivételek 

vagy mentesülések hatálya alá tartozik. 

                                                 
165 Ld. Darázs, i.m. (7. lj.), 284. o. 
166 EH 2012. G1. 
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2.1.2. Versenyhatósági határozatok kötőereje 

Nazzini és Andenas általánosságban rámutatnak, hogy a versenyhatóságok 

határozatai közigazgatási határozatok, így – önmagukban – nem rendelkeznek 

anyagi jogerővel és alapvetően nem kötelezőek a bíróságokra nézve.167 

A pergazdaságossági szempontok egyértelműen a versenyhatósági határozatok 

kötőerejét támasztják alá, figyelembe véve, hogy a versenyhatóság által vizsgált 

kérdések ismételt tárgyalása a bíróság előtt nem indokolt.168 

A versenyhatósági határozatok kötőereje attól is függ, hogy rendelkezésre áll-e a 

versenyhatóság határozatával szemben hatékony jogorvoslat. Amennyiben bíróság 

nem vizsgálhatná felül teljes mértékben (ténybeli és jogi kérdésekben) a 

versenyhatóság határozatát, úgy a versenyhatóság határozatának kötőereje sértené 

az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke szerinti tisztességes 

tárgyaláshoz való jogot, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke 

szerinti hatékony jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogot.169 

Az ugyanakkor a jogbiztonság elvével lenne ellentétes, ha a kartellben részt vevő 

vállalkozások azt követően vitathatnák magatartásuk jogellenességét, hogy egy 

közigazgatási eljárásban előadhatták védekezésüket és a jogsértés megállapítását 

követően éltek (vagy élhettek volna) jogorvoslattal a határozattal szemben.170 

A versenyhatósági határozatok kötelezővé tételének alternatívájaként a 

versenyjogi jogirodalomban a megdönthető vélelem vagy a bizonyítási teher 

megfordítása is felmerült.171 Az Összehasonlító Tanulmány is rámutatott, hogy a 

tagállamok ezeket a megoldásokat is alkalmazzák: míg összesen 8 tagállam 

tekintette kötelezőnek, addig az összes tagállam elfogadta bizonyítékként a 

Bizottság és a versenyhatóság határozatát.172 

                                                 
167 Ld. Nazzini – Andenas, i.m. (48. lj.), 1202. o. 
168 Ld. Komninos, Assimakis: Effect of Commission Decisions on private antitrust litigation: 
setting the story straight, CMLR, 2007. 5. szám, 1425. o. 
169 Ld. Waelbroeck, i.m. (148. lj.), 15. o. 
170 Ld. Nazzini – Andenas, i.m. (48. lj.), 1203. o. 
171 Ld. Komninos, i.m. (128. lj.), 18. o. 
172 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 69. o. 
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2.1.2.1. Néhány külföldi példa 

Az Egyesült Államokban a Clayton Act173 16. cikk (a) bekezdése úgy rendelkezik, 

hogy a közjogi érvényesítés keretében elfogadott határozat a magánjogi 

jogérvényesítés keretében a bizonyítási teher megfordulásához vezet (prima facie 

evidence).174 

Németországban a német versenytörvény175 7. novellája iktatta be a GWB 33. § 

(4) bekezdését, mely szerint a bíróság a német versenyhatóság, a Bizottság és más 

tagállami versenyhatóságok jogerős határozatának jogsértés fennállására 

vonatkozó megállapításaihoz kötve van, és ugyanez vonatkozik az ilyen 

határozatok bírósági felülvizsgálata során született ítéletek megállapításaira is. 

A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság határozatában176 a GWB 33. § (4) 

bekezdésének értelmezésével kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 

közigazgatási eljárás nem élvez elsőbbséget a bírósági eljárással szemben, így a 

bíróság nem köteles minden esetben felfüggeszteni a per tárgyalását, ha a 

versenyhatóságok előtt eljárás van folyamatban. 

Az Egyesült Királyságban az angol társasági törvény177 iktatta be az angol 

versenytörvény178 47A. és 58A. cikkeit. A 47A. cikk (6) bekezdése szerint az 

angol versenyjogi fellebbviteli törvényszék kötve van mind az angol 

versenyhatóság (Office of Fair Trading, OFT)179 mind a Bizottság jogsértést 

megállapító határozatához. Az 58A. cikk (3) bekezdése szerint az angol (rendes) 

bíróság kötve van mind az angol versenyhatóság, mind az angol versenyjogi 

fellebbviteli törvényszék uniós vagy angol versenyjog megsértését megállapító 

határozatához. 

                                                 
173 15 U.S.C. §§ 12-27 
174 Ld. Hempel, Rolf: Private Follow-on-Klagen im Kartellrecht, WUW, 2005. 2. szám, 137. o. 
175 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114, ber. 2009 I S. 3850)  
176 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 3.5.2006, VI-W (Kart) 6/06 
177 Enterprise Act 2002, 2002 c. 40 
178 Competition Act 1998, 1998 c. 41 
179 Az Egyesült Királyságban 2013. április 25-én átfogó versenyjogi reformot tartalmazó törvényt 
fogadtak el (Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, 2013 c. 24). Erre tekintettel az OFT 
2014. áprilisától összeolvad az összefonódásokért és piacvizsgálatokért felelős versenyjogi 
bizottsággal (Competition Commission) és együtt alkotják az új angol versenyhatóságot 
(Competition and Markets Authority, CMA). 
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2.1.2.2. Uniós jog 

2.1.2.2.1. A Bizottság határozatai 

A Bíróság a Masterfoods ügyben hozott ítéletben tisztázta, hogy a tagállami 

bíróságok azon kötelezettsége, hogy nem hozhatnak a Bizottság határozatával 

ellentétes döntést (végsősoron a Bizottság határozatainak kötőereje) a Bizottság 

határozatait felülvizsgálni jogosult Bíróság uniós jog értelmezésére vonatkozó 

elsőbbségéből ered.180 

A Bizottság határozatának kötőereje kizárólag a rendelkező részre terjed ki, illetve 

csak az azonos ténybeli körülményekre és azonos érintett személyekre.181 A 

Courage ügy angol bíróságok előtt zajló alapeljárásában ugyanakkor felmerült a 

Bizottság határozatai kötőerejének kiterjesztő értelmezése. Az angol bíróság 

ítéletében182 úgy döntött, hogy nem volt bizonyított, hogy a károsultat a 

versenyjogot sértő szerződések hálózata szorította ki a piacról. Az angol 

fellebbviteli bíróság viszont ítéletében183 a Bizottság olyan határozataira 

hivatkozva állapította meg a versenyellenes kiszorítást, melyek azonos piacra és 

időszakra, de nem ugyanazon személyekre vonatkoztak. Igaz a fellebbviteli 

bíróság nem tekintette kötelezőnek a Bizottság határozatait, hanem a bizonyítási 

terhet megfordító tényezőként (prima facie evidence) tekintett rájuk.184 

Az uniós versenyjog modernizációja keretében már tételes jogi szabályként jelent 

meg a Bizottság határozatainak kötőereje. Az 1/2003/EK rendelet 16. cikk (1) 

bekezdése szerint a tagállami bíróságok nem hozhatnak a Bizottság által 

elfogadott határozattal ellentétes határozatot. Az uniós versenyjog a tagállami 

bíróságok mérlegelési jogkörében hagyja, hogy felfüggesztik-e a per tárgyalását a 

Bizottság eljárására tekintettel. 

                                                 
180 Ld. Komninos, i.m. (128. lj.), 24. o. 
181 Ld. Komninos, i.m. (168. lj.), 1401. o. 
182 Crehan v Inntrepreneur Pub Company (CPC) and others [2003] EWHC 1510 (Ch) (26 June 
2003) 
183 Crehan v Inntrepreneur Pub Company CPC [2004] EWCA Civ 637 (21 May 2004) 
184 Ld. Nazzini – Andenas, i.m. (48. lj.), 1196-1197. o. 
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2.1.2.2.2. Tagállami versenyhatóságok határozatai 

A Zöld Könyv 2.1 pontjában a bizonyítékokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban 

megfogalmazott „C” kérdésre meghatározott válaszlehetőségek közül a 8. 

lehetőség kifejezetten említette, hogy a tagállami versenyhatóságok jogsértést 

megállapító határozatai kötelezővé válnának a tagállami bíróságok számára vagy a 

bizonyítási teher megfordulásához vezetnének.  

A Fehér Könyv 2.3 pontja olyan szabály felállítását javasolta, mely alapján a 

tagállami bíróságok nem hozhatnának ellentétes értelmű döntést valamely 

tagállami versenyhatóság jogerős, az uniós versenyjog megsértését megállapító 

határozatával.  

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum megállapította, hogy a 

bizonyítási teher megfordításának lehetősége nem járna ugyanazzal az 

eredménnyel mint a határozatok kötőereje. Az alperesek ugyanis ebben az esetben 

továbbra is megkérdőjelezhetnék a versenyhatóság megállapításait, ami 

bizonytalansághoz, költségekhez és késedelemhez vezetne.185 A bírói 

függetlenséggel kapcsolatban a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum kifejti, hogy a javasolt szabály kizárólag a jogerős (eljárás alá 

vontak által elfogadott vagy bíróság által felülvizsgált) határozatokra vonatkozik, 

így nem ellentétes a tagállamok alkotmányos rendjével.186 Végül a határozatok 

kötőerejének terjedelmével kapcsolatban Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum rámutat, hogy a kötőerő kizárólag a versenyhatósági határozat 

által érintett a magatartásokra és vállalkozásokra vonatkozik, illetve – tekintettel 

az uniós versenyjog alkalmazására – az összes tagállami versenyhatóságra 

kiterjed.187 

Az Irányelvjavaslat 9. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

tagállami bíróságok ne hozhassanak valamely tagállami versenyhatóság jogerős, 

jogsértést megállapító határozatával ellentétes határozatot. 

                                                 
185 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 147. pontját 
186 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 149. pontját 
187 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 154. és 162. pontjait 
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Az Irányelv 9. cikkét az Európai Parlament módosítva fogadta el: a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a tagállami versenyhatóság jogerős határozatában 

megállapított jogsértést a kártérítési keresetet elbíráló tagállami bíróságok 

megdönthetetlenül fennállónak tekintsék. 

2.1.2.3. Magyar jog 

A magyar jogban a Tpvt. 88/B. § (6) bekezdése rendelkezik a GVH 

határozatainak kötőerejéről. 

A rendelkezéssel kapcsolatos bírói gyakorlat megszorítóan értelmezte a 

rendelkezést:  

„Ez a rendelkezés azonban figyelemmel a Tpvt. 88/B. § szerkezetére azt jelenti, 

hogy a GVH keresettel nem támadott határozatának, illetve a határozatot 

felülvizsgáló bíróság határozatának törvénysértést, vagy annak hiányát 

megállapító részéhez a bíróság csak abban az esetben van kötve, ha a határozatot 

a per folyamatban léte alatt indult GVH versenyfelügyeleti eljárása során hozták, 

és emiatt a bíróságnak az előtte folyó eljárást fel kellett függesztenie.”188 

A Tpvt. 88/B. § (2) bekezdése szerint a bíróság köteles értesíteni a GVH-t, ha a 

perben a kartelljog kerül alkalmazásra. A Tpvt. 88/B. § (6) bekezdése szerint, ha a 

GVH tájékoztatja a bíróságot, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított az ügyben, 

a bíróság köteles felfüggeszteni a per tárgyalását. 

A bírói gyakorlat szerint a nem a Tpvt. 88/B. § (6) bekezdése alapján indult 

versenyfelügyeleti eljárásokban hozott GVH határozatokat a bíróság 

bizonyítékként értékeli. 

Ahogy arra Hegymegi-Barakonyi és Horányi is rámutatott, a bírói gyakorlat 

megfelel a Tpvt. szerkezetének (GVH határozatának kötőerejéről ugyanaz a 

bekezdés rendelkezik, amelyik a per tárgyalásának felfüggesztéséről). Azonban a 

Tpvt. 88/B. § (6) bekezdésének rendelkezése sem a Tpvt. 2009-es novellája 

szándékának, sem az uniós jognak, sem a jogpolitikai céloknak nem felel meg. A 

                                                 
188 Ld. EH 2012. G1 
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Tpvt. 2009-es novellája – az 1/2003/EK rendelet 16. cikk (1) bekezdéséhez 

hasonlóan – nem a párhuzamos eljárásokat (versenyfelügyeleti eljárás / GVH 

határozat bírósági felülvizsgálata, illetve kártérítési perek) akarta kizárni, hanem 

az egymással ellentétes határozatok születését.189 

Hegymegi-Barakonyi és Horányi felhívják arra a figyelmet, hogy az Irányelv 

szabályai jelentősen eltérnek a hatályos magyar szabályozástól és bírói 

gyakorlattól, mivel egyrészről kizárólag olyan GVH határozat bír kötőerővel, 

amely a peres eljárásról való értesülés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban 

született, másrészről a GVH határozat a jogsértés hiányának kimondása 

tekintetében is köti a bíróságot. További hiányossága a magyar szabályozásnak, 

hogy a külföldi versenyhatóságok határozatainak nem tulajdonít kötőerőt.190 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az Irányelv szabályozása a bizonyítási 

nehézségekre tekintettel indokolt. Ugyanakkor a másik tagállam 

versenyhatóságának döntésével kapcsolatban az Irányelv indokolatlanul 

megkülönböztetést alkalmaz. Figyelembe véve az EVH-t – amely önmagában 

csökkenti a tagállamok jelentősen eltérő gyakorlatának kockázatát – és feltéve, 

hogy a versenyhatósági határozat ellen hatékony jogorvoslat állt rendelkezésre, a 

másik tagállamok versenyhatósága által hozott határozatnak egyenértékűnek 

kellene lennie. A magyar jog szabályozása jelenleg sem az Irányelvnek nem felel 

meg, sem a jelen értékezés álláspontja szerint iránymutatónak számító német 

mintának. 

A fentiekre tekintettel szükséges a Tpvt. módosítása abból a szempontból, hogy 

nem kizárólag a bírósági értesítés alapján indult GVH eljárásban hozott határozat 

kötelező a kártérítési perben ítélkező bíróságokra. Továbbá indokolt a más 

tagállamok versenyhatóságainak uniós versenyjog alkalmazása alapján meghozott 

jogerős határozatainak kötőerejét rögzíteni. 

                                                 
189 Ld. Hegymegi-Barakonyi – Horányi, i.m. (164. lj.), 19. o. 
190 Ld. Hegymegi-Barakonyi Zoltán – Horányi Márton: A Bizottság versenyjogi jogsértéseken 
alapuló kártérítési perekre vonatkozó irányelvtervezete, Versenytükör, 2013. 2. szám, 12-13. o. 
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2.2. KÁR 

2.2.1. Káros hatások, kárfajták és a kármeghatározás akadályai 

2.2.1.1. Káros hatások 

A horizontális versenykorlátozó célú kartellek az alábbi káros hatásokat válthatják 

ki: 

(i) A kartellben részt vevő vállalkozásoknál jelentkező áremelkedés 

(overcharge). A kartellben részt vevő vállalkozások közvetlen vevői és – az 

áremelkedés továbbhárítása esetén – a közvetett vevőik is magasabb árat 

kénytelenek fizetni. 

(ii) A piacon a kartellre tekintettel bekövetkező általános áremelkedés. A 

kartellben nem részt vevő vállalkozások követik a kartellben részt vevő 

vállalkozások árszintjét és ezáltal a kartellben nem részt vevő vállalkozások 

vevői is magasabb árat kénytelenek fizetni (ún. árernyő hatás). 

(iii) Az áremelkedésre tekintettel elmaradt továbbértékesítés. A kartellben részt 

vevő vállalkozások közvetlen vevőinél a továbbhárított áremelkedés miatt 

forgalomcsökkenés következik be. 

(iv) Az áremelkedésre tekintettel elmaradt saját fogyasztás. Érdeksérelem 

következik be azoknál, akik nem továbbértékesítési (vagy feldolgozási) 

célból vásárolnák meg a kartellben részt vevő vállalkozások termékét, de az 

áremelkedésre tekintettel nem vásárolják meg a terméket (ún. holtteher 

veszteség). 

(v) A beszállítóknál jelentkező forgalomcsökkenés. Az áremelkedésre 

tekintettel a kartellben részt vevő vállalkozások termékének forgalma is 

csökken, így a termék előállításához szükséges termékek forgalma is. 

(vi) A kiegészítő termékek gyártóinál jelentkező forgalomcsökkenés. Az 

áremelkedésre tekintettel a kartellben részt vevő vállalkozások termékének 
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forgalma is csökken, így a termékhez képest kiegészítő termékek forgalma 

is. 

(vii) A kartellben részt vevő vállalkozások elmaradt haszna. Amennyiben a 

kartell egyes tagjai a kartell által rögzített (megemelt) árakhoz képest 

magasabb áron is képesek lennének a terméket értékesíteni, a kartell által 

rögzített ár a haszon csökkenésével járhat. 

(viii) A piacról kiszoruló vállalkozások vesztesége. A kartellre tekintettel egyes 

vállalkozások kiszorulnak a piacról, így elmarad a piacról elért hasznuk és a 

piacról való kilépéssel kapcsolatban is veszteségeket szenvednek el. 

(ix) A piacra nem belépő vállalkozások vesztesége. A kartellre tekintettel egyes 

potenciális versenytársak nem lépnek be a piacra, így elmarad a piacról elért 

hasznuk. 

(x) Az iparági innováció a kartell által stabilizált piaci részesedésekre tekintettel 

korlátozódik.191 

2.2.1.2. Kárfajták 

A Bíróság a Manfredi ügyben hozott ítéletében határozta meg az uniós versenyjog 

megsértése esetén érvényesíthető kárfajtákat: a tényleges kár (damnum emergens), 

az elmaradt haszon (lucrum cessans), valamint a kamatok.192 

A Számszerűsítési Közlemény a közösségi vívmányok között megismételte a 

Bíróság álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kamatot a károkozás kezdetétől kell 

számítani.193 

A Ptk. 355. § (4) bekezdés szerint kártérítést a károsult vagyonában beállott 

értékcsökkenés és az elmaradt vagyoni előny, továbbá a károsult kár 

csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges költségek alapján lehet 

                                                 
191 Ld. Csépai Balázs: A kár fogalma, a kár számításának kérdései, In: Versenyjogi jogsértések 
esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 
115-117. o. 
192 Ld. Manfredi ügyben hozott ítélet 95. pontját 
193 Ld. Számszerűsítési Közlemény 6. pontját 
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követelni. Az új Ptk. 6:522. § (2) bekezdése tartalmilag azonos szabályozást 

határoz meg. 

A Ptk. 360. § (1) és (2) bekezdései alapján a kártérítés a károsodás 

bekövetkezésekor esedékes és a szerződés késedelmes teljesítésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A Ptk. 301. § (1) bekezdése alapján pénztartozás 

esetén a késedelembe esés időpontjától kezdve kamat jár. Az új Ptk. 6:532. §-a és 

6:48. § (1) bekezdése tartalmilag azonos rendelkezéseket határoznak meg. 

A horizontális versenykorlátozó célú kartellek káros hatásait a kár jogi 

fogalmához képest az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

- Az (i) és (ii) pont szerinti hatások tényleges kárnak minősülnek. 

- A (iii)-(ix) pont szerinti hatások elmaradt haszonnak minősülnek. 

Fuglinszky álláspontja szerint az innováció lassulása [(x) pont szerinti hatás] kívül 

esik a polgári jogi kárfogalmon, míg a holtteher veszteséget [(iv) pont szerinti 

hatás] ki kell zárni a kártérítés köréből, mivel a saját fogyasztás – áremelkedés 

miatti – elmaradásából eredő kár olyan nem vagyoni érdeksérelem, ami nem 

minősül személyiségi jogi sérelemnek, ezért nem képezheti kártérítés alapját.194  

Csépai megjegyzi, hogy az árernyő hatással [(ii) pont szerinti hatás] kapcsolatos 

károk érvényesítésének a károsultak perlési jogának vitatottsága miatt alacsony a 

valószínűsége.195 A versenyjogi jogirodalomban olyan álláspont is kialakult, mely 

szerint az árernyő hatás károsultjainak (Preisschirmkläger) a közvetett vevőkhöz 

hasonlóan kellene perlési jogot biztosítani: ahogy a közvetett vevőket is perlési 

jog illeti meg, amennyiben bizonyítani tudják a kár továbbhárítását, ugyanúgy az 

árernyő hatás károsultjait is megilleti a perlési jog, ha tudják bizonyítani, hogy a 

                                                 
194 Ld. Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 27. és 29. o. 
195 Ld. Csépai, i.m. (191. lj.), 117. o. 
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kartellben nem részt vevő vállalkozások áremelkedését nem egyéb piaci 

körülmények váltották ki, hanem a kartell.196 

Az árernyő hatással részletesebben – az okozati összefüggés kapcsán – jelen 

értekezés 2.3.4 pontja foglalkozik. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy elvi szinten egyik káros hatás bizonyításának 

kizárása sem indokolt, kivéve az innováció csökkenését, amely nem személyhez 

kötődő érdeksérelemmel, melyet kártérítési kereset formájában érvényesíteni 

lehet. Ugyanakkor a káros hatások közül elsősorban az áremelkedés és az ahhoz 

kapcsolódó forgalomcsökkenés fajtái azok, amelyek leginkább megfelelnek a 

polgári jogi kárfogalomnak, ideértve az árernyő hatásokat, de ide nem értve a 

holtteher veszteséget. 

Indokolt arra vonatkozóan bíróság iránymutatás elfogadása, hogy a horizontális 

versenykorlátozó célú kartellek káros hatásai közül az innovációra gyakorolt hatás 

és a holtteher veszteség nem teljesíti a polgári jog kárral szemben támasztott 

követelményét, míg az árernyőhatás csak meghatározott körülmények bizonyítása 

esetén képezheti megtérítési igény alapját. 

2.2.1.3. Kármeghatározás akadályai 

A kár meghatározásának akadályait Szamosi két csoportra osztotta: 

- objektív akadályok: bizonyítékok rendelkezésre állása és a kár 

számszerűsítése; illetve 

- szubjektív akadályok (a károkozó védekezései): kár továbbhárítása és egyéb 

tényezők vagy a károsult közrehatása.197 

                                                 
196 Ld. Beth, Hannes – Pinter, Cora-Marie: Preisschirmeffekte: Wettbewerbsökonomische 
Implikationen für kartellrechtliche Bußgeld- und Schadensersatzverfahren, WUW, 2013. 3. szám, 
233. o. 
197 Ld. Szamosi Katalon: A kartell kártérítési perek akadályai Magyarországon, Iustum Aequum 
Salutare, 2007. 4. szám, 58. o. 



66 
 

2.2.2. Kár számszerűsítése 

Nagy megfogalmazásában a kár meghatározására vonatkozó egyértelmű 

szabályok a kártérítési perek elterjedésének „zálogát” jelentik.198 

A kár számszerűsítésének egyik alapvető problémája, hogy a tagállami kártérítési 

jogban nincsenek szabályok a hipotetikus versenyár (hypothetical competitive 

price) és ezáltal a kontrafaktuális helyzeten (counterfactual scenario) alapuló kár 

kiszámítására. A kontrafaktuális (jogsértés nélküli) helyzetben irányadó ár 

kiszámításában a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy még jogsértés 

hiányában sem feltétlenül a versenyár érvényesül a piaci körülményekre 

tekintettel (pl. oligopolisztikus piacokon).199 Az áremelkedés kiszámításának fő 

problémája, hogy az árképzés nem kizárólag a költségeken alapul, hanem a 

versenytársak árait és a termék iránti keresletet is figyelembe veszi.200 

A tisztán költségalapú számítási módszerek problémái a joggyakorlatban is 

felmerültek. A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítéletében201 arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy a kartell működését megelőző árak és a kartell 

működése alatti árak összehasonlítása önmagában nem elégséges az áremelkedés 

megállapításához.  

Az áremelkedés megállapításának problémáin túl azonban a kár egyéb elemeinek, 

így különösen a holtteher veszteség (deadweight loss), a minőség és 

választékromlás, illetve az innováció lassulás megállapítása is nehézségekbe 

ütközik.202 

                                                 
198 Ld. Nagy, i.m. (220. lj.), 519. o. 
199 Ld. Hellwig, Martin: Private damages claims and the passing-on defense in horizontal price-
fixing cases – An economist’s perspective, In: Private Enforcement of EC Competition Law, 
szerk.: Basedow, Jürgen, Hága, 2007. Kluwer Law International, 133. o. 
200 Ld. Petrucci, Carlo: The issue of the passing-on defence and indirect purchasers’ standing in 
European competition law, ECLR, 2008. 1. szám, 38. o. 
201 OLG Düsseldorf, Urteil vom 6.5.2004, Kart 41-43 und 45-47/01 
202 Ld. Marcos - Graells, i.m. (91. lj.), 474. o. 
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2.2.2.1. Kárszámítási módszerek 

Ahogy arra Fuglinszky is rámutat, nincs jogi akadálya annak, hogy a magyar 

bíróságok közgazdasági kárszámítási módszereket használjanak.203  

Bishop és Walker szerint a kár – számítása szempontjából – három tényezőből áll: 

(i) közvetlen hatás: az áremelkedés és a megvásárolt (input) termék 

mennyiségének szorzata; 

(ii) outputhatás: az output termék eladott mennyiségének visszaesése miatti 

nyereségcsökkenés; illetve 

(iii) áthárítási hatás: az áremelkedés továbbhárítása miatti 

veszteségcsökkenés.204 

A kár megállapításához az (i) és a (ii) tényezőt össze kell adni és le kell belőle 

vonni a (iii) tényezőt. 

2.2.2.1.1. Tényleges kár számítása 

Az (i) tényező (áremelkedés) kiszámítására vonatkozó közgazdasági módszereket 

a Számszerűsítési Útmutató két csoportra osztja: 

- összehasonlító módszerek (azonos piac korábbi adatainak összehasonlítása, 

más piac jellemző adatainak összehasonlítása); és 

- egyéb módszerek (szimulációs modellek, költségalapú elemzés, pénzügyi 

alapú elemzés és egyéb módszerek). 

Az azonos piac korábbi adatainak összehasonlítására épülő módszer (before and 

after approach) lényege, hogy kartell által érintett időszakban kialakult tényleges 

                                                 
203 Ld. Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 32. o. 
204 Ld. Bishop, Simon – Walker, Mike: Az Európai Közösségi versenyjog közgazdaságtana, 
Budapest, 2011. GVH Versenykultúra Központ, 710. o. 
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helyzetet (árat) összehasonlítja az ugyanazon a piacon a kartellt megelőző vagy a 

kartell megszűntét követően előállt helyzettel (árral).205  

A más piacok jellemző adatainak összehasonlítására épülő módszer (yardstick 

approach) lényege, hogy kartell által érintett piacon kialakult tényleges helyzetet 

(árat) összehasonlítja vagy azonos termék kartell által nem érintett földrajzi piacán 

előállt helyzettel (árral) vagy hasonló termék kartell által érintett földrajzi piacán 

előállt helyzettel (árral).206 A viszonyítási piacnak kielégítő hasonlóságot kell 

mutatnia a kartell által érintett piaccal: akkor mutat kielégítő hasonlóságot a 

viszonyítási földrajzi piac, ha szomszédos, esetleg egy országon belül található a 

kartell által érintett piaccal, akkor mutat kielégítő hasonlóságot a viszonyítási 

termékpiac, ha hasonló a versenytársak száma, a költségstruktúrája és a vevői 

(ellen)erő szempontjából.207 

A szimulációs módszer (theoretical modelling / simulation approach) lényege, 

hogy a közgazdasági modelleket (monopólium modelltől a tökéletes 

versenymodellig) használ a hipotetikus versenyár piac jellemzői alapján történő 

megbecsléséhez.208 

A költségalapú módszer (cost-based approach) lényege, hogy az előállítási 

(termelési) költségek és az ésszerű (elfogadható) haszonkulcs alapján próbálja 

megbecsülni a hipotetikus versenyárat.209  

A pénzügyi elemzés alapú módszer lényege, hogy a károsult vállalkozás pénzügyi 

teljesítményéből, nyereségességéből (profitability) kiindulva próbálja 

megbecsülni, hogy keletkezett-e kár: vállalatértékelési módszerekkel a tényleges 

nyereségességet összehasonlítja a kontrafaktuális nyereségességi helyzettel.210 

A Számszerűsítési Útmutató is hangsúlyozza, hogy az általa említett módszerek 

nem alkotnak kimerítő listát.211 Az áremelkedést az ár-előrejelzés módszerével 

                                                 
205 Ld. Számszerűsítési Útmutató 38. pontját 
206 Ld. Számszerűsítési Útmutató 49. és 54. pontjait 
207 Ld. Számszerűsítési Útmutató 51. és 55. pontjait 
208 Ld. Számszerűsítési Útmutató 97. és 100. pontjait 
209 Ld. Számszerűsítési Útmutató 107. pontját 
210 Ld. Számszerűsítési Útmutató 114-117. pontjait 
211 Ld. Számszerűsítési Útmutató 119. pontját 
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(price prediction approach) is meg lehet határozni, amelynek lényege, hogy a 

korábbi árképző tényezők alapján ökonometriai modellezés útján próbálja 

megbecsülni a hipotetikus versenyárat.212 

Az összehasonlító módszerek hátránya, hogy nem képesek figyelembe venni az 

egyéb piaci körülmények változatásait. A költségalapú módszer hátránya, hogy a 

bíróság az ésszerű haszonkulcs megállapításával „árhatósági” szerepkörbe helyezi 

magát. A szimulációs módszer hátránya, hogy az alapul vett közgazdasági 

modellek támadhatósága az eredményt is támadhatóvá teszi. Az ár-előrejelzés 

módszer hátránya, hogy alkalmazása rendkívül adatigényes.213 

2.2.2.1.2. Elmaradt haszon számítása 

A Számszerűsítési Tanulmány a (ii) tényező (elmaradt haszon) kiszámítására 

vonatkozóan a vállalatértékelés három könyvviteli módszerét említi: 

- haszon alapú módszer (earnings-based method), mely a korábbi forgalmi 

adatok és a forgalmi előrejelzések alapján próbálja megbecsülni az elmaradt 

hasznot; 

- piac alapú értékelés (market-based valuation), mely a kartell által nem 

érintett, de a károsulthoz hasonló vállalkozások piaci értéke alapján próbálja 

megbecsülni az elmaradt hasznot; illetve 

- eszköz alapú értékelés (asset based valuation), mely a károsult mérleg 

szerinti eszközeinek értékében bekövetkezett változás alapján próbálja 

megbecsülni az elmaradt hasznot.214 

2.2.2.1.3. Továbbhárított kár számítása 

A Számszerűsítési Tanulmány szerint a (iii) tényező (továbbhárítás) kiszámítását 

alapvetően a piaci struktúra (verseny jellege) és a károsult versenyhelyzete 

befolyásolja.215 A Számszerűsítési Útmutató egyéb tényezőket említ: 

                                                 
212 Ld. Számszerűsítési Tanulmány, 21. o. 
213 Ld. Csépai, i.m. (191. lj.), 119-120. o. 
214 Ld. Számszerűsítési Tanulmány, 37-39. o. 
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- a kereslet rugalmassága (rugalmatlan kereslet esetén, ha a vásárlók az 

áremelkedést követően nem váltanak át könnyen más termékre, gyakoribb a 

továbbhárítás); 

- a kapacitási korlátok (kapacitási korlátok hiányában, ha a határköltség nem 

csökken a termelés csökkenésével, nagyobb mértékű a továbbhárítás); 

- a kartell hatása a költségnemekre (az áremelkedés a változó költségeket 

érinti, a továbbhárítás valószínűsége nagyobb); illetve 

- a kartell időtartama (tartós jogsértés esetén valószínűbb a továbbhárítás).216 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a tényleges kár számítása a Számszerűsítési 

Útmutató alapján – megfelelő információ rendelkezésre állása esetén – a 

bíróságok által könnyen megvalósítható. Ugyanakkor az elmaradt haszon és 

legfőképpen a továbbhárított kár számítása még a Számszerűsítési Útmutató 

alapján is bonyolultságából kifolyólag szakértői feladat. 

2.2.2.2. Kár számszerűsítését segítő egyéb eszközök 

Már az Összehasonlító Tanulmány is rámutatott, hogy minden tagállamban 

alkalmaznak a bizonyítási terhet a kár mértéke szempontjából enyhítő szabályt, 

ami általában azon alapszik, hogy a kár tényleges mértékének megállapítása 

túlzottan bonyolult vagy költséges és van helyettesítő eszköz (ésszerűen becsült 

összeg).217 

2.2.2.2.1. Vélelem 

A Zöld Könyv alapján folytatott konzultáció során felmerült, hogy a károk 

számszerűsítésének egyszerűsítése érdekében vélelmet kellene megállapítani. Az 

angol versenyhatóság javaslata egy olyan vélelemről szólt, mely rögzítette volna, 

hogy az áremelkedés mértéke 10%.218 Azonban a Hatástanulmány szerint az 

                                                                                                                                      
215 Ld. Számszerűsítési Tanulmány, 32. o. 
216 Ld. Számszerűsítési Útmutató 171. pontját 
217 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 70. o. 
218 Ld. Response to the European Commission's Green Paper, Damages actions for breach of the 
EC antitrust rules, May 2006, OFT844, 17. o. 
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áremelkedés (tényleges kár) mértéke a nemzetközi kartellek esetében 34%-hoz, 

európai kartellek esetében 20%-hoz áll közelebb.219 

A Tpvt. 2009-es novellája iktatta be a Tpvt. 88/C. §-át, mely megdönthető 

vélelmet állapított meg bizonyos horizontális versenykorlátozó célú kartellek 

ármértékre kifejtett hatására vonatkozóan. E vélelem szerint a kartell 10%-nyi 

mértékben befolyásolta az árat. Ahogy Nagy is rámutat, ez a vélelem az összes 

kárelem közül kizárólag az áremelkedésre visszavezethető tényleges kárra 

vonatkozik (a kár továbbhárításának figyelembevétele nélkül).220 

Az Irányelvjavaslat 16. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy megdönthető vélelmet teremtsenek arra vonatkozóan, hogy kartell 

esetén kár következett be. 

Az Európai Parlament a rendelkezést áthelyezte az Irányelv 17. cikk (2) 

bekezdésébe. 

2.2.2.2.2. Szakértő 

A Zöld Könyv 2.9 pontja említette, hogy a bíróság által kijelölt szakértők 

hozzájárulnának a költségek csökkenéséhez. A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum kifejtette, hogy a tagállamok többségében a bíróság által 

kijelölt szakértő véleményének nagyobb bizonyító erőt tulajdonítanak a 

bíróságok.221 

Szamosi álláspontja szerint a kár meghatározásához szükséges alapos gazdasági 

számítások végrehajtása érdekében a bíróságnak könyvszakértőt és közgazdasági 

szakértőt is ki kellene rendelnie. A szakértő igénybevételének egyik további 

pozitívuma, hogy a bíróság olyan iratokat is a szakértő rendelkezésére bocsáthat, 

                                                 
219 Ld. Hatástanulmány, 99. o. 
220 Ld. Nagy Csongor István: Kártérítési felelősség kartelljogsértések esetén: gondolatok a Tpvt. új 
szabályai kapcsán, MJ, 2009. 9. szám, 514. o. 
221 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 258. pontját 
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melyeket a bizalmas (üzleti titoknak minősülő) információkra tekintettel a felperes 

számára nem tehetne hozzáférhetővé.222 

2.2.2.2.3. Versenyhatósági részvétel 

Az önálló keresetekkel kapcsolatban Darázs megállapította, hogy a bizonyítási 

nehézségek áthidalásához szükséges, hogy a GVH közreműködjön a polgári 

bíróság eljárásában.223  

Ahogy Canenbley és Steinvorth is rámutattak a német versenyjoggal 

kapcsolatban, a versenyhatóság részvétele a kártérítés mértékének 

meghatározásában illeszkedne a jelenlegi közjogi érvényesítési rendszerbe, mivel 

a versenyhatóságoknak a bírság megállapítása során a jogsértés káros hatásait 

egyébként is figyelembe kell venniük.224 

A Rüggeberg és Schinkel azt is elképzelhetőnek tartanák, ha a versenyhatóságok 

készítenének egy egységes kárjelentést (consolidated damages report) a kartell 

által okozott teljes kár mértékéről. Mivel egyetlen jelentésre az összes károsult 

támaszkodhatna, csökkentené a költségeket és oly módon egyszerűsítené a kár 

mértékének meghatározását, hogy az egyes kártérítési összegekről továbbra is a 

bíróság határozna.225  

Az Európai Parlament az Irányelv 17. cikkét egy új (3) bekezdéssel egészítette ki, 

mely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tagállami versenyhatóság 

támogassa a kártérítés mértékének meghatározását, amennyiben a tagállami 

bíróság erre vonatkozóan megkeresi és a tagállami versenyhatóság azt indokoltnak 

tartja. 

                                                 
222 Ld. Szamosi, i.m. (197. lj.), 58. o. 
223 Ld. Darázs, i.m. (7. lj.), 280. o. 
224 Ld. Canenbley, Cornelis – Steinvorth, Till: Effective Enforcement of Competition Law: Is 
There a Solution to the Conflict Between Leniency Programmes and Private Damages Actions?, 
JECLP, 2011. 4. szám, 324. o. 
225 Ld. Rüggeberg, Jakob – Schinkel, Maarten Pieter: Consolidating Antitrust Damages in Europe: 
A Proposal for Standing in Line with Efficient Private Enforcement, WC, 2006. 3. szám, 399. o. 
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2.2.2.2.4. Becslés 

Az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság (Supreme Court) a Zenith Radio 

ügyben hozott ítéletében226 rögzítette, hogy ésszerű becslések használhatók a kár 

mértékének meghatározásához. A szövetségi legfelsőbb bíróság kimondta, hogy 

amennyiben a becsléshez használt módszerek nem spekulatívak, úgy a becslésen 

túl nem szükséges bizonyítani a kár pontos mértékét. 

Németországban a dortmundi tartományi bíróság hivatkozott arra ítéletében,227 

hogy a német polgári eljárásrend (Zivilprozessordnung) 287. §-a alapján – mely 

szerint a bíróság az összes körülmény mérlegelése alapján szabad belátása szerint 

dönt a kár fennállásáról és mértékéről, amennyiben az vitás a felek között – a bíró 

a kár mértéke felől becslés alapján is ítélkezhet. 

A német versenytörvény 7. novellája iktatta be a GWB 33. § (3) bekezdését, mely 

szerint a polgári eljárásrend 287. §-a szerinti kármeghatározás során különösen a 

kartellben részt vevő vállalkozás által elért (arányos) nyereséget érdemes 

figyelembe venni. 

A Számszerűsítési Közlemény megjegyzi, hogy a versenyjogi károk jellegére 

tekintettel a károk számszerűsítése korlátokba ütközik a bizonyosságot és 

pontosságot illetően és a kontrafaktuális helyzetre épülő számítási módszerek is 

csak megközelítő becsléseket eredményezhetnek.228 

A Ptk. 359. § (1) bekezdése szerint a bíróság a károsult teljes anyagi kárpótlására 

alkalmas összegű általános kártérítést is megítélhet, ha a kár mértéke pontosan 

nem állapítható meg. Az új Ptk. 6:531. §-a tartalmilag azonos szabályt határoz 

meg. 

A Pp. 206. § (3) bekezdése szerint a bíróság a kártérítés mértékét a per összes 

körülményeinek mérlegelésével, belátása szerint határozhatja meg, ha az szakértői 

vélemény vagy más bizonyíték alapján az nem állapítható meg. 

                                                 
226 Zenith Radio Corp. v Hazeltine Research, Inc. 395 US 100 (1969) 
227 LG Dortmund, Urteil vom 1.4.2004, 13 O 55/02 Kart 
228 Ld. Számszerűsítési Közlemény 6. pontját 
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A magyar jogban tehát a kárösszeg megbecslésére mind anyagi jogi, mind 

eljárásjogi jogintézmény lehetőséget biztosít, azonban a két jogintézmény 

alkalmazási körének elhatárolására a joggyakorlatban még nem került sor.229 

Muzsnay szerint azonban ez a probléma viszonylagos, mivel a két jogintézmény 

tulajdonképpen ugyanannak a jogintézménynek az anyagi jogi és eljárásjogi 

oldala.230 

Az Irányelvjavaslat 16. cikk (2) bekezdése szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a tagállami bíróságok a kár összegét becslés alapján állapíthassák meg. 

Az Európai Parlament a rendelkezést áthelyezte az Irányelv 17. cikk (1) 

bekezdésébe és kiegészítette azzal, hogy a kárbecslésre akkor van lehetőség, ha a 

kár bekövetkezése bizonyított, azonban a kár mértékének pontos meghatározása a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján gyakorlatilag lehetetlen vagy rendkívüli 

nehézségekbe ütközik. 

Az Európai Parlament továbbá az Irányelv 16. cikkében egy új rendelkezést 

fogadott el, mely szerint a Bizottságnak iránymutatást kell kibocsátania a 

tagállami bíróságok számára a közvetett vevőkre továbbhárított áremelkedés 

mértékének becslése tárgyában. 

2.2.2.2.5. Külön eljárások 

A Zöld Könyv 2.3 pontjában a károkkal kapcsolatban megfogalmazott „F” kérdés 

meghatározott válaszlehetőségek közül a 20. lehetőség kifejezetten említette a 

megosztott eljárás bevezetésének lehetőségét. A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum kifejtette, hogy néhány tagállamban a kártérítési per eleve 

kétfázisú, míg más tagállamokban külön ítéletet hoznak a bíróságok a kártérítési 

felelősségről és a kártérítés mértékéről.231 

                                                 
229 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 735. o. 
230 Ld. Muzsnay Ágnes: A kár áthárítása a kartellkártérítések során, Versenytükör, 2011. 2. szám, 
42. o. 
231 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 146. pontját 
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Bár a kár ténye és mértéke szorosan összefügg,232 a magyar jogban a közbenső 

ítélet eljárásjogi jogintézménye elméletileg lehetőséget biztosít a két kérdés külön 

tárgyalására. A Pp. 213. § (3) bekezdése alapján a bíróság előzetesen ítélettel 

megállapíthatja a jog (kártérítési igény) fennállását, ha elkülöníthető a kérdés a 

kártérítési követelés összegének kérdésétől. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a kárszámítási módszereknél is fontosabbak a 

kárszámítást könnyítő jogintézmények. Ennek keretében a magyar jogban is 

rendelkezésre áll az általános kártérítés alkalmazása, illetve a kár összegének 

mérlegeléssel történő meghatározása. Ebből a szempontból a magyar jog az 

Irányelv elvárásainak is megfelel. Továbbá, jogszabályi vélelemre is lehet 

támaszkodni az áremelkedés tekintetében. Ugyanakkor jogpolitikailag indokolt 

lenne egy olyan megoldás, melynek keretében a GVH közreműködne a bíróság 

eljárásában kárszámítás megkönnyítése érdekében. 

2.2.3. Károk továbbhárítása 

Möschel álláspontja szerint a versenyjogi kártérítési perek alapvetően azért nem 

fognak a jövőben fontos szerepet betölteni a versenyjogi jogérvényesítésben, 

mivel a károk továbbhárításának számtalan lehetősége van.233 Bishop és Walker is 

említik, hogy az a feltételezés, hogy a közvetlen vevők nem hárítják át a közvetett 

vevőkre az érintett termék kartell által elért áremelkedését szinte sohasem 

igazolódik.234 

2.2.3.1. Amerikai gyakorlat 

A károk továbbhárításával kapcsolatban legtöbbször az amerikai szövetségi 

legfelsőbb bíróság Hanover Shoe ügyben hozott ítéletére235 szoktak hivatkozni. A 

szövetségi legfelsőbb bíróság kizárta a károk továbbhárítására vonatkozó 

védekezés elfogadhatóságát arra tekintettel, hogy a továbbértékesítési árakat (és 

így az áremelkedés továbbhárításának mértékét) számtalan tényező befolyásolja 

                                                 
232 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 727. o. és Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 28. o. 
233 Ld. Möschel, i.m. (125. lj.), 6. o. 
234 Ld.Bishop - Walker, i.m. (204. lj.), 719. o. 
235 Hannover Shoe, Inc. V. United Shoe Machinery Corp., 392 US 481 (1968) 
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és a továbbhárítás védekezésének elfogadása alapvetően a károkozók jogalap 

nélküli gazdagodásához vezethet. 

2.2.3.2. Német gyakorlat 

Németországban a dortmundi tartományi bíróság ítéletében236 nem vonta le a kár 

továbbhárítását az áremelkedésből a kártérítési összeg megállapítása során. A 

mannheimi tartományi bíróság ítéletében237 azonban figyelembe vette a 

továbbhárítás mértékét. A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítéletében238 

a mannheimi tartományi bíróság ítélete elleni fellebbezést elutasította. Azonban 

düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság – az amerikai szövetségi legfelsőbb 

bírósághoz hasonlóan – hangsúlyozta, hogy az eladási ár csak egy tényező a 

továbbértékesítési ár meghatározása során és a bizonyítási teher az alperesen 

(károkozón) nyugszik, hogy bizonyítsa az áremelkedés tényleges továbbhárítását. 

Böge és Ost kifejtették, hogy a károk továbbhárításának védekezése akkor 

elfogadható, ha a továbbhárítás ténylegesen bekövetkezett, a közvetlen vevő 

számára a továbbhárítás kockázatok és erőfeszítések nélkül megvalósítható volt és 

a közvetlen vevő nem szenvedett el továbbhárítás mértékét meghaladó kárt (sem 

tényleges kárt az áremelkedés tökéletlen áthárításából, sem elmaradt haszon az 

áthárítás miatti forgalomcsökkenésből).239 

A német versenytörvény 7. novellája iktatta be a GWB 33. § (3) bekezdését, mely 

szerint önmagában az a körülmény, hogy a magasabb áron megvásárolt termék 

továbbértékesítésre került nem zárja ki a kártérítés lehetőségét. A rendelkezés 

alapvetően nem zárja ki a károk továbbhárításának védekezését, mindössze 

könnyíti a közvetlen vevők bizonyítási terhét.240 

                                                 
236 LG Dortmund, Urteil vom 1.4.2004, 13 O 55/02 Kart 
237 LG Mannheim, Urteil vom 11.07.2003 - 7 O 326/02 
238 OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.01.2004 - 6 U 183/03 
239 Ld. Böge, Ulf – Ost, Konrad: Up and running, or is it? Private enforcement - the situation in 
Germany and policy perspectives, ECLR, 2006. 4. szám, 200. o. 
240 Ld. Keßler, i.m. (90. lj.), 1067. o. 
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2.2.3.3. Az uniós joggyakorlat 

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum megfogalmazása szerint 

az uniós jogban nincs kár továbbhárításán alapuló védekezés, ugyanakkor jogalap 

nélküli gazdagodáson alapuló védekezés létezik.241  

Erre tekintettel Petrucci a kár továbbhárításán alapuló védekezést a Bíróság 

jogalap nélküli gazdagodással kapcsolatos esetjoga szempontjából vizsgálta. Ez az 

esetjog olyan ügyekkel kapcsolatban alakult ki, melyekben a tagállam által 

megállapított fizetési kötelezettség összeegyeztethetetlennek bizonyult az uniós 

joggal, ugyanakkor azt a károsultak már továbbhárították.242 

A Bíróság a Hans Just ügyben hozott ítéletében243 rögzítette, hogy a 

továbbhárítás, illetve a továbbhárítás miatt elmaradt haszon figyelembevétele a 

kármeghatározás során összeegyeztethető az uniós joggal.  

A Bíróság a San Giorgio ügyben hozott ítéletében 244 elismerte, hogy a tagállamok 

törekvése a jogalap nélküli gazdagodás elkerülésére összeegyeztethető az uniós 

joggal (adott ügyben a továbbhárításra vonatkozó vélelem), de a bizonyítási teher 

a továbbhárítás megcáfolásával kapcsolatban nem lehet túlzottan terhes a 

károsultra nézve. 

A Bíróság a Comateb ügyben hozott ítéletében245 hangsúlyozta, hogy a károkozók 

csak abban az esetben mentesülhetnek a felelősség alól, ha a továbbhárítás teljes 

volt és egyéb kár nem keletkezett.  

A Bíróság a Weber ügyben hozott ítéletében246 megállapította, hogy a jogalap 

nélküli gazdagodás kivételesen alkalmazandó szabály, melyet szűken kell 

értelmezni (adott ügyben a tagállami szabályok vélelmezték a továbbhárítást és 

                                                 
241 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 173. pontját 
242 Ld. Petrucci, i.m. (200. lj.), 39-40.o. 
243 68/79. sz. Just ügyben 1980. február 27-én hozott ítélet, EBHT 1980. 501. o. 
244 199/82. sz. Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra San Giorgio ügyben 1983. 
november 9-én hozott ítélet, EBHT 1983., 3595.o. 
245 C-192-218/95. sz. Comateb és mások kontra Directeur général des douanes et droits indirects 
ügyekben 1997. január 14-én hozott ítélet, EBHT 1997 I-165. o. 
246 C-147/01. sz. Weber's Wine World és mások ügyben 2003.október 2-án hozott ítélet, EBHT 
2003. I-11365. o. 
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részleges továbbhárítás esetén is kizárták a felelősséget, így nem voltak 

összeegyeztethetők az uniós joggal). 

2.2.3.4. Továbbhárítás megengedhetősége 

Muzsnay álláspontja szerint a kár továbbhárításán alapuló védekezés 

megengedhetősége nem kérdéses, mivel a kár továbbhárításának elmaradása 

egyenesen a közvetlen vevő kárenyhítési kötelezettségének megszegését jelenti.247 

A károk továbbhárítása nem zárja ki teljes mértékben a kártérítést a közvetlen 

vevők számára. A károk továbbhárítása kizárólag abban az esetben jelent abszolút 

védekezést, ha a közvetlen vevők piaca nem versenypiac és a kartell az összes 

piacon jelenlévő közvetlen vevőt érinti. Ebben az esetben minden közvetlen vevő 

(teljes mértékben) továbbháríthatja az áremelkedést, nem keletkezik elmaradt 

haszon és kizárólag a közvetett vevők szenvednek kárt.248 

Fordítva, ha az áremelkedés csak bizonyos közvetlen vevőket érint, akkor a 

közvetlen vevők rákényszerülnek, hogy az áremelkedést csak kismértékben 

hárítsák tovább, annak érdekében, hogy minél kisebb mértékben veszítsenek piaci 

részesedésükből.249 

Az Összehasonlító Tanulmány kimutatta, hogy elméletileg a kár továbbhárításán 

alapuló védekezés minden tagállamban lehetséges, azonban három tagállam 

(Dánia, Németország, Olaszország) kivételével nem volt ezzel kapcsolatos 

joggyakorlat. Ahol volt joggyakorlat, ott a bíróságok megengedhetőnek tartották a 

károk továbbhárítására épülő védekezést.250 

A Zöld Könyv 2.4 pontja a kár áthárításán alapuló védekezés megengedhetőségét 

összekötötte a közvetett vevők kereseti jogával és olyan lehetőségeket is 

megfogalmazott, ahol a kár továbbhárításán alapuló védekezés kizárt. 

                                                 
247 Ld. Muzsnay, i.m. (230. lj.), 38. o.  
248 Ld. Hellwig, i.m. (199. lj.), 126. o. 
249 Ld. Muzsnay, i.m. (230. lj.), 40. o. 
250 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 79. o. 
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A Fehér Könyv 2.6 pontja olyan szabály felállítását javasolta, mely alapján a 

károkozók hivatkozhatnak az áremelkedésből eredő tényleges kár áthárítására, 

feltéve, hogy azonos bizonyítási teher nyugszik a károkozón ezzel kapcsolatban, 

mint a károsulton a kár bizonyításával kapcsolatban. A Fehér Könyv továbbá 

megdönthető vélelem felállítását is javasolta arra vonatkozóan, hogy az 

áremelkedés teljes egészében továbbhárításra került. 

Az Irányelvjavaslat 12. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell 

védekezésként a kár továbbhárítására hivatkozást, kivéve, ha az áremelkedést 

olyan személyekre hárították, akik nem képesek kártérítést igényelni. Az 

Irányelvjavaslat indokolása rámutat, hogy a kár továbbhárításán alapuló 

védekezés kizárása arra az esetre vonatkozik, amikor a tagállami jog okozati 

összefüggésre vonatkozó szabályai alapján a közvetett vevő nem rendelkezik 

kereseti joggal.251 Az Irányelvjavaslat 14. cikk (1) bekezdése hangsúlyozta, hogy 

az áremelkedés továbbhárításán alapuló védekezés önmagában nem zárja ki az 

elmaradt haszon követelését. 

Az Európai Parlament a 12. cikk szerinti rendelkezést áthelyezte az Irányelv 13. 

cikkébe. Az Európai Parlament az Irányelv 12. cikkében új rendelkezést fogadott 

el, mely magában foglalja a 14. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezést, továbbá, 

mely szerint a tagállamoknak megfelelő eljárási szabályok útján biztosítaniuk kell, 

hogy a kártérítés mértéke ne haladja meg a ténylegesen elszenvedett áremelkedés 

mértékét, illetve hogy a tagállami bíróságok a továbbhárított áremelkedés 

mértékét becslés útján is megállapíthassák. 

2.2.3.5. Továbbhárítás bizonyítása 

Eilmansberger rámutatott arra is, hogy a károk továbbhárításának bizonyítása 

során olyan helyzet alakul ki, melyben a károkozó védekezése és bizonyítása – bár 

kiiktathatja a közvetlen vevők keresetét – a közvetett vevők kártérítési jogát 

                                                 
251 Ld. az Irányelvjavaslat indokolása, 19. o. 
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alapozza meg (fordítva a közvetett vevők a károkozó érdekében lépnének fel a 

közvetlen vevők által indított perben).252 

A kár továbbhárításán alapuló védekezés megengedhetősége azzal jár, hogy a 

bizonyítási teher a károkozón nyugszik. Ennek szükséges velejárója a károkozó 

hozzáférése a károsult irataihoz, ami további nehézségekhez vezethet: ha a 

károsult vállalkozás, úgy üzleti titkainak védelme miatt, ha a károsult fogyasztó, 

úgy a gyakorlati megoldhatóság hiányában.253 

A Tpvt. 2009-es novellájának indokolása szerint a kár továbbhárítását a 

károsultnak kell bizonyítania. Azonban Nagy álláspontja szerint a kár 

továbbhárítása a károkozó védekezésének minősül, ezért a magyar jog szerint is őt 

terheli a bizonyítási kötelezettség. Annak érdekében, hogy a károkozó sikerrel 

hivatkozzon a károk továbbhárítására bizonyítania kell, hogy a kár 

továbbhárítására sor került, illetve a továbbhárítás mértékét. A károkozónak azt is 

bizonyítnia kell, hogy a továbbhárítás nem a károsult erőfeszítésének eredménye, 

hanem azt a jogsértés által az egész piacon kiváltott áremelkedés okozta 

közvetlenül és automatikusan.254  

A Ptk. 358. § (3) bekezdése szerint a baleseti járadék számítása esetén a kártérítés 

összegéből nem vonható le a károsult rendkívüli munkateljesítménye útján elért 

jövedelem. Az új Ptk. 6:528. § (6) bekezdése tartalmilag azonos szabályt határoz 

meg. Nagy szerint analógia útján e szabály alkalmazható a kár továbbhárítására 

versenyjogi kártérítés esetén is.255 

A káronszerzés tilalma korábban is a magyar jog részét alkotta, ugyanakkor az új 

Ptk. 6:522. § (3) bekezdése már kifejezetten rögzíti, hogy a kártérítést csökkenteni 

kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az 

eset körülményeire tekintettel nem indokolt. Erre tekintettel a baleseti járadék 

szabályainak analógia útján történő alkalmazása nem feltétlenül szükséges. 

                                                 
252 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 477. o. 
253 Ld. Lawrence, i.m. (92. lj.), 17. o. 
254 Ld. Nagy, i.m. (220. lj.), 520. o. 
255 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 731. o. 
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2.2.3.6. Okozatosság és továbbhárítás 

A kár továbbhárítása oksági kérdéseket is felvet, hiszen amennyiben a piaci 

körülmények által nem indokolt módon a közvetlen vevő teljes mértékben 

továbbhárítja az áremelkedést a közvetett vevő kárát a közvetlen vevő jogszerű 

magatartása okozza. 

Muzsnay erre tekintettel javasolja, hogy a kármeghatározás során nem kizárólag a 

közvetlen vevő erőfeszítéseit kell vizsgálni, hanem a kár továbbhárításának 

indokoltságát is. Amennyiben a továbbhárítás a közvetlen vevő erőfeszítéseire 

vezethető vissza, nem a piaci körülményekre, de a továbbhárítás indokolatlan volt, 

úgy a kartellben részt vevő vállalkozások nem felelnek az indokolatlanul 

továbbhárított áremelkedésért a közvetett vevőkkel szemben.256 

Figyelembe véve, hogy a kartellben részt vevő vállalkozások szakértelemmel 

rendelkeznek azon a piacon, ahol kifejtik tevékenységüket, fokozott gondosság az 

elvárható velük szemben azzal kapcsolatban, hogy az áremelkedés eljut-e a 

közvetett vevőkhöz, adott esetben a fogyasztókhoz. A közvetlen vevők 

magatartása (továbbhárítás) önmagában nem szakítja meg az oksági láncolatot, 

kizárólag akkor, ha a továbbhárítás ésszerűtlen volt a közvetlen vevő részéről. 

Ebben az esetben azonban a közvetlen vevő jogellenesen jár el és a közvetett 

vevők felléphetnek vele szemben.257 

A fentiekre tekintettel rögzíthető, hogy a károk továbbhárítása mind az uniós jog, 

mind a magyar jog alapján a kártérítési felelősség alóli mentesüléshez vezet, 

amely tekintetében a károkozót terheli bizonyítási teher. Ugyanakkor mind 

dogmatikai, mind jogpolitikai indokok alátámasztják e védekezés korlátozását. 

Dogmatikai szempontból a károk továbbhárítására akkor nem hivatkozhat a 

károkozó, ha az oksági kapcsolat a kartellben részt vevő vállalkozások 

magatartása és a közvetett vevő kára között a közvetlen vevő jogszerű ám 

indokolatlan magatartására tekintettel megszakad. Erre vonatkozóan célszerű 

lenne bírósági iránymutatás elfogadása, a károk továbbhárításával kapcsolatos 

                                                 
256 Ld. Muzsnay, i.m. (230. lj.), 39. o. 
257 Ld. Muzsnay, i.m. (230. lj.), 42. o. 
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bizonyítási kérdések kifejtésével egyidejűleg. Jogpolitikai szempontból a károk 

továbbhárítására akkor nem hivatkozhat a károkozó, ha a kárigény érvényesítésére 

a közvetett vevők nem képesek. 

2.3. OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS 

2.3.1. Oksági kapcsolat 

A Manfredi ügyben hozott ítéletben a Bíróság hangsúlyozta, hogy az okozatosság 

bizonyítása fontos eleme a versenyjogi kártérítési igényeknek. Ahogy arra 

Howard is rámutatott, annak ellenére, hogy a Zöld Könyv és a Fehér Könyv is 

bemutatta az okozatisággal kapcsolatos nehézségeket, az Irányelv nem határozza 

meg az okozatisággal kapcsolatos alapvető szabályokat, elveket, így továbbra is a 

tagállami szabályozás meghatározó a kérdésben.258 

A Ptk. nem tartalmazott az oksági kapcsolatra vonatkozó szabályt és az új Ptk. is 

csak az előreláthatóságra vonatkozóan határoz meg követelményeket. Erre 

tekintettel az oksági kapcsolat kérdése a bírói gyakorlatra maradt.  

Dedics álláspontja szerint a magyar bíróságok rejtett okkiválasztást alkalmaznak 

és az okozati összefüggést ténykérdésnek és nem jogi kérdésnek tekintik.259 A 

bíróság mindig a körülmények mérlegelése alapján fogadja el a nagy 

valószínűséggel fennálló okot, vagy választja ki, hogy melyik ok váltotta ki a 

károsodást.260 A bírói gyakorlat szerint az minősül meghatározó oknak, amely az 

események rendszerinti lefolyása mellett – az általános élettapasztalat szerint – 

alkalmas az eredmény létrehozására.261 

                                                 
258 Ld. Howard, i.m. (3. lj.), 459. o. 
259 Ld. Dedics Zsigmond: Az okozati összefüggés a versenyjogi jogsértés és a keletkezett kár 
között, In: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha 
Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 156. és 161. o. 
260 Ld. Wellmann, i.m. (62. lj.), 442. o. 
261 BH 2008. 299 
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Az okkiválasztó elméletek azért szükségesek, mivel a ténybeli okozatosság nem 

alkalmas a kártérítési kötelezettség ésszerű korlátozására és jogi okozatossági 

szempontokkal kell kiegészíteni az okozatosság ténykérdésének vizsgálatát.262 

Dedics az oksági kapcsolat kimutatására vonatkozó módszereket a 

következőképpen csoportosítja: 

- Conditio sine qua non: a károkozó felel, ha a kár a jogsértés hiányában nem 

következett volna be. 

- Adekvát kauzalitás: a károkozó felel, ha a jogsértés a kár bekövetkezésének 

valószínűségét jelentős mértékben növeli. 

- Előreláthatóság: a károkozó felel, ha a kár bekövetkezését ésszerűen 

előreláthatta. 

- Közvetett károk: a károkozó felel, ha a jogsértés közvetlen következménye a 

kár. 

- Károsult kockázati köre: a károkozó felel, ha a kár nem a károsult kockázati 

körében merült fel.263 

Fuglinszky is említi, hogy az oksági kapcsolat kimutatására számos kisegítő 

kritérium alakult ki a bírói gyakorlatban és a jogirodalomban:  

- a jogsértés az általános élettapasztalat szerint a kár bekövetkezéséhez vezet; 

- statisztikailag valószínű, hogy a jogsértés a kár bekövetkezéséhez vezet; 

- a jogsértés tipikus következménye a kár bekövetkezése; illetve  

- a jogsértés és a kár bekövetkezése között szerves kapcsolat áll fenn.264 

                                                 
262 Ld. Vékás – Gárdos, i.m. (63. lj.), 2244. o. 
263 Ld. Dedics, i.m. (259. lj.), 150-154. o. 
264 Ld. Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 39. o. 
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2.3.2. Beszámítás 

Nagy rávilágít, hogy a közvetlen vevők esetén az okozati összefüggés nem 

kérdéses, így elsősorban a közvetett okozatiság kérdése bír jelentőséggel 

versenyjogi kártérítési igények esetén. A közvetett okozatiság különösen azért 

problematikus, mivel a versenyjogi jogsértés hátrányos következményei 

áttételesen (közbenső ok) és komplex módon (többtényezős okozatiság) jönnek 

létre.265 

A közvetett okozatiság terén különösen fontos kérdés, hogy a bíróság az okozati 

láncolat melyik fokán húzza meg a kártérítési felelősség határát. Ezzel 

kapcsolatban Dedics mutat rá, hogy a magyar jogirodalomban az okozati 

összefüggés ténykérdése összemosódik a beszámítás jogpolitikai kérdésével.266  

Így például Nagy véleménye szerint a versenyjogi jogsértés és a kár között akkor 

bizonyított az okozatiság, ha természettudományi és közgazdasági értelemben 

megállapítható közöttük az oksági kapcsolat és a károkozó vétkessége kiterjed a 

kárra.267  

Az oksági láncolat vizsgálata során Petrik szerint nem kizárólag a 

természettudomány törvényszerűségeit kell figyelembe venni, hanem szükséges 

az oksági lánc 

- időbeli korlátozása: a károkozó akkor felel, ha a jogsértés és a kár között 

szoros időbeli kapcsolat áll fenn; 

- tárgyi korlátozása: a károkozó akkor felel, ha a jogsértés és a kár között 

szerves kapcsolat áll fenn; illetve 

- belátási képesség szerinti korlátozása: a károkozó akkor felel, ha a jogsértés 

által előidézett kárt előrelátta vagy előre kellett látnia.268 

                                                 
265 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 740-742. o. 
266 Ld. Dedics, i.m. (259. lj.), 155. o. 
267 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 743. o. 
268 Ld. Petrik Ferenc: Kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen 
kívül okozott károk megtérítése, Budapest, 2002. HVG-Orac, 64. o. 
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Az oksági kapcsolat megszakítása szükségszerűen jogpolitikai szempontokat 

figyelembe vevő mesterséges jogalkalmazói döntés, amire azért van szükség, mert 

az okozati összefüggés vonatkozásában nem lehetséges absztrakt (jogszabályi 

szintű) megoldást találni.269 

Dedics arra hívja fel a figyelmet, hogy az uniós jogpolitikai célokra (reparáció és 

prevenció) tekintettel elképzelhető, hogy a bíróságok a versenyjogi kártérítések 

esetén a jogsértés és a kár közötti távolabbi kapcsolat esetén is megalapozottnak 

tekinthetik a károkozó felelősségét. Ugyanígy elképzelhető, hogy a jogsértés 

súlyára (horizontális versenykorlátozó célú kartell) tekintettel a bíróságok szintén 

tágabb körben állapítják meg az okozati összefüggés fennállását.270 Fuglinszky 

álláspontja szerint azonban az okozati összefüggés szempontjából sem a károkozó 

vétkessége, sem a jogsértés súlya nem szabadna, hogy a megtérítendő kár 

mértékét befolyásolja.271 

A kommentárirodalomban felmerült a megsértett norma védelmi köre (védett 

jogtárgy) is: a bíróság olyan károk esetén állapítja meg az okozati összefüggés 

fennállását, amely károk megelőzésére a megsértett norma célja kiterjed.272 

2.3.3. Előreláthatóság 

A beszámítás (oksági kapcsolat szűkítése) körében különös figyelmet érdemel az 

előreláthatóság kérdése. A bírói gyakorlatban is megjelent, hogy a károkozó 

kizárólag a károkozáskor ésszerűen előrelátható károkért felel.273 Az új Ptk. 

alapján azonban a bíróságok már tételesjogi alappal rendelkeznek az okozati lánc 

elvágásának mérlegelésére.274 

Az új Ptk. 6:521. §-a szerint: 

                                                 
269 Ld. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok 
nagykommentárja, IV. kötet, szerk.: Osztovits András, Budapest, 2014. Opten, 31. o. 
270 Ld. Dedics, i.m. (259. lj.), 165-166. o. 
271 Ld. Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 43. o. 
272 Ld. Osztovits, i.m. (269. lj.), 32. o. 
273 Ld. BDT 2011. 2393. 
274 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, i.m. (68. lj.), 945. o. 
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„Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, 

amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.” 

Az előreláthatósági kritériumnak van egy ténybeli oldala (mit látott előre a 

károkozó?) és egy jogi oldala (mit kellett volna előre látnia a károkozónak?).275 

Az előreláthatóság jogi és a felróhatóság objektív oldala nem különül el élesen 

egymástól. Nagy az okozatiság vétkességi kritériumával kapcsolatban jegyzi meg, 

hogy a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások esetén elvárható, hogy 

ismerjék magatartásuk piaci következményeit és közgazdasági összefüggéseit.276 

Dedics a beszámítás körében megjegyzi, hogy a kartellben részt vevő 

vállalkozások általában nagyméretűek, komoly szakmai apparátussal és 

széleskörű piaci ismeretekkel rendelkeznek, így a bíróságok a jogsértés és a kár 

közötti távolabbi kapcsolat esetén is felelőssé tehetik a károkozót.277  

A kommentárirodalom az előreláthatósággal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 

rendkívüli körülményeknek oksági láncolatot megszakító tulajdonsága van, 

továbbá, a kár bekövetkezésének szokatlan és valószínűtlen folyamata a kártérítési 

felelősség kizárásához vezethet. Erre tekintettel csak az elfogadható, ésszerű 

valószínűséggel előrelátható károk vezetnek kártérítési felelősséghez.278 

2.3.4. Kone ügy 

Az uniós jog terén a Kone ügyben hozott ítélet279 foglalkozott az oksági kapcsolat 

kérdésével az árernyőhatások kontextusában. 

2.3.4.1. Tények 

Az alapügy tárgyát az képezte, hogy az 1980-as évektől kezdődően Ausztriában a 

felvonó és mozgólépcső iparág piaci szereplői rendszeres időközönként 

találkozókat tartottak. Ezen találkozók keretében a versenytársak megállapodtak a 

piac felosztásáról (vállalták, hogy új berendezések beszerzésére vonatkozó 

                                                 
275 Ld. Osztovits, i.m. (269. lj.), 68. o. 
276 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 744. o. 
277 Ld. Dedics, i.m. (259. lj.), 165. o. 
278 Ld. Osztovits, i.m. (269. lj.), 34., 73. és 75. o. 
279 C-557/12. sz. Kone AG és mások ügyben 2014. június 5-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem 
tették közzé 
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projektekhez nem nyújtanak be ajánlatot, ha másik vállalkozás kiemelt ügyfeléről 

van szó és a berendezések karbantartására, javítására és felújítására vonatkozó 

projektekhez nem nyújtanak be ajánlatot, ha másik vállalkozás által beépített 

berendezésekről van szó), illetve információkat cseréltek (pl. irányárakat).  

2.3.4.2. Pertörténet 

A Bizottság a felvonók/mozgólépcsők kartell ügyben hozott határozatában már 

elmarasztalta egyéb országok (Belgium, Németország, Luxembourg és Hollandia) 

tekintetében az érintett vállalkozásokat. Az osztrák versenyhatóság 

(Bundeswettbewerbsbehörde) ezt követően indított vizsgálatot indított az EUMSZ 

101. cikkének megsértésére hivatkozva. A bécsi tartományi fellebbviteli bíróság 

(Oberlandesgericht Wien) mint kartellbíróság határozatában280 bírságot szabott ki 

az érintett vállalkozásokra. Az osztrák legfelsőbb bíróság (Oberster Gerichtshof) 

határozatában281 elutasította a bécsi tartományi fellebbviteli bíróság határozata 

elleni jogorvoslati kérelmeket.  

Ezt követően az osztrák szövetségi vasutak (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) 

kártérítési keresetet nyújtott be az érintett vállalkozások ellen. A kereset kiterjedt 

olyan károkra is, melyet a károsult azáltal szenvedett el, hogy a kartellben részt 

nem vevő vállalkozásoktól a piaci árnál magasabb áron vásárolt felvonókat és 

mozgólépcsőket, mivel azok a kartell „szélárnyékában” hozzáigazították áraikat a 

kartell által megemelt árszinthez. A bécsi kereskedelmi bíróság (Handelsgericht 

Wien) részítéletében282 elutasította a kereset e részét, mivel a jogellenességi 

összefüggés (Rechtswidrigkeitszusammenhang) nem volt megállapítható és a kár 

pusztán a károsító magatartás mellékhatása, melyért az érintett vállalkozások nem 

felelnek. A bécsi tartományi fellebbviteli bíróság határozatában283 hatályon kívül 

helyezte a részítéletet, mivel az adekvát okozati összefüggés fennáll arra 

tekintettel, hogy az érintett vállalkozások számára előrelátható (és elkerülhető) 

volt az a körülmény, hogy a kartellben részt nem vevő vállalkozások is megemelik 

az áraikat és a kárt nem a körülmények rendkívüli láncolata okozta.  

                                                 
280 Oberlandesgericht Wien, Beschluss vom 14. Dezember 2007, GZ Kt 12/07-125 
281 Oberster Gerichtshof, Beschluss vom 8. Oktober 2008, 16 Ok 5/08 
282 Handelsgericht Wien, Teilurteil vom 19. September 2011, GZ Cg 21/10z-57 
283 Oberlandesgericht Wien, Beschluss vom 21. Dezember 2011, GZ 1 R 272/11v-65 
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A bécsi tartományi fellebbviteli bíróság határozata elleni felülvizsgálati eljárásban 

az osztrák legfelsőbb bíróság, figyelembe véve, hogy az uniós versenyjog 

alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdés merült fel, előzetes döntéshozatalra 

terjesztette elő az alábbi kérdést: 

„Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket (EK 81. cikk, az EK-Szerződés 85. 

cikke), hogy bármely személy követelheti a kartell résztvevőitől azon kár 

megtérítését is, amelyet az a kartellen kívüli vállalkozás okozott, amely a 

megemelkedett piaci árak ürügyén a saját termékeinek árait jobban megemeli 

annál, mint ahogy ezt a kartell hiányában tett volna („umbrella pricing”), és így 

[a] Bíróság […] által kimondott hatékony érvényesülés elve megköveteli ezen 

igény nemzeti jog szerinti elismerését?”284 

2.3.4.3. A főtanácsnoki indítvány 

Azzal kapcsolatban, hogy az uniós jog irányadó-e az árernyő hatások megítélése 

kérdésében a főtanácsnok a Manfredi ügyben hozott ítéletre támaszkodva 

hangsúlyozta, hogy az uniós jog irányadó a kártérítési jogosultság fennállása 

tekintetében, míg a tagállami jog irányadó a kártérítési jogosultság 

érvényesítésének módjai tekintetében.285 Bár a főtanácsnok is elismerte, hogy az 

árernyő hatás elsősorban okozati problémát vet fel, az adott ügy alapkérdése nem 

ez, hanem hogy a kartell résztvevőinek felelőssége fennáll-e az árernyő hatások 

következtében bekövetkező károkért.286 

A főtanácsnok a Bíróság uniós jogintézmények szerződésen kívül okozott kárért 

fennálló felelőssége körében alkalmazott mércéjére (kellően közvetlen okozati 

összefüggés) támaszkodva, az alábbiakat adta elő: 

                                                 
284 Oberster Gerichtshof, Beschluss vom 17. Oktober 2012, 7 Ob 48/12b 
285 Ld. Juliane Kokott főtanácsnoknak a C-557/12. sz. Kone AG és társai ügyben 2014. január 30-
án ismertetett indítványa, 23. pontját 
286 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 28. pontját 
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- a közvetlen okozatiság nem azonos a kizárólagos okozatisággal, így a kartell 

résztvevőinek felelőssége akkor is megállapítható, ha csak részben volt oka 

az árernyőhatásnak;287 

- az okozati láncolatot nem szakítja meg minden esetben harmadik fél 

tevékenysége, így a kartellen kívüli vállalkozás (kartell által befolyásolt) 

piaci adottságokhoz igazodó árképzésével (áremelés) folytatódik az okozati 

láncolat;288 

- a kartellen kívüli vállalkozások vállalkozói döntésszabadsága a közvetett 

vevők kártérítési jogosultságát sem érinti.289 

A főtanácsnok álláspontja szerint az árernyőhatások a kartell résztvevői számára 

előreláthatók, így összeegyeztethetetlen az azokból fakadó károk megtérítésének 

kizárása. Ezzel kapcsolatban a főtanácsnok hangsúlyozta, hogy 

- a kartellen kívüli vállalkozások árképzését befolyásoló tényezők sokasága 

nem zárja ki az előreláthatóságot;290 

- a vállalkozások számára természetes, hogy figyelik a piaci eseményeket és 

azokat döntéshozataluk során figyelembe is veszik;291 

- bizonyos piaci körülmények (kartell magas piaci lefedettsége, homogén 

termékek, átlátható árképzés) fennállása esetén a kartell résztvevői nagyobb 

valószínűséggel láthatták előre az árernyőhatások bekövetkezését.292 

A főtanácsnok álláspontja szerint a jogellenességi összefüggés is fennáll (az 

árernyőhatásokból fakadó károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség 

összhangban áll az uniós versenyjoggal). Ezzel kapcsolatban a főtanácsnok az 

alábbiakra támaszkodott: 

                                                 
287 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 36. pontját 
288 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 37. pontját 
289 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 38. pontját 
290 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 45. pontját 
291 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 46. pontját 
292 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 47. és 48. pontjait 
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- az uniós versenyjog egyszerre két pilléren nyugszik (közjogi és magánjogi 

jogérvényesítés), így az árernyőhatásokból fakadó károkért való felelősség 

illeszkedik az uniós versenyjog rendszerébe;293 

- az árernyőhatásokból fakadó károk megtérítésére vonatkozó kötelezettség 

alkalmas a negatív következmények helyreállítására, mivel: (i) az okozati 

összefüggés megállapítása nem követeli meg a szándékosságot, (ii) nem a 

károkozó jogellenes nyereségének elvonására irányul, hanem a károsult 

hátrányának jóvátételére, és (iii) nem valósít meg túlkompenzációt.294 

2.3.4.4. A Bíróság döntése 

A Bíróság döntése során elsősorban arra támaszkodott, hogy a tagállami jog 

kategorikusan kizárta a kártérítéshez való jogot, az adott ügy különös 

körülményeitől függetlenül, mivel a kartellben részt nem vevő vállalkozás önálló 

döntése megszakította az okozati összefüggést (annak ellenére, hogy a kartellben 

részt nem vevő vállalkozás árpolitikája a kartell következménye), ami 

veszélyeztetné az uniós versenyjog teljes érvényesülését.295 

A Bíróság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tagállami bíróságnak a kartellben 

részt vevő vállalkozások felelősségével kapcsolatban vizsgálnia kell az alábbi 

feltételeket: 

- az adott ügy körülményei és az érintett piac különös jellemzői (pl. termék 

jellege, kartell által lefedett piac mérete) alapján járhatott-e azzal a 

következménnyel a kartell, hogy a kartellben nem részt vevő vállalkozások 

az árernyőhatásból következő árakat alkalmaznak, illetve 

- figyelmen kívül hagyhatták-e a kartellben részt vevő vállalkozások e 

körülményeket és jellemzőket.296 

                                                 
293 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 59. pontját 
294 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (285. lj.), 74., 78. és 81. pontjait 
295 Ld. a Kone AG és társai ügyben hozott ítélet 31. és 33. pontjait 
296 Ld. a Kone AG és társai ügyben hozott ítélet 30. és 34. pontjait 
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A fentiekre tekintettel a Bíróság az alábbiak szerint válaszolta meg az 

előterjesztett kérdést: 

„Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely 

tagállam belső jogának olyan értelmezése és alkalmazása, amely szerint jogi 

indokok miatt kategorikusan kizárt, hogy a valamely kartellben részt vevő 

vállalkozásokat polgári jogi felelősség terhelje az abból eredő károkért, hogy az e 

kartellben részt nem vevő valamely vállalkozás az említett kartell tevékenységére 

tekintettel árait magasabban állapította meg, mint amilyen árakat a kartell 

hiányában alkalmazott volna.” 

Schreiber és Savov az ítélet fontosságát abban látják, hogy tisztázza, hogy az 

uniós versenyjog megsértéséből származó károk nem az egyedi szerződésekhez 

kötődnek (kontraktuális felelősség), hanem az érintett piac torzításából.297 Kühne 

álláspontja, hogy a Bíróság a kartellben részt vevő vállalkozások felelősségével 

kapcsolatban vizsgálandó két feltétel rögzítésével valójában a kartelljogi 

kártérítések terén irányadó (kötelező) uniós jogi okozatiság fogalmat alkotott 

meg.298 Kritikaként az merült fel az ítélettel kapcsolatban, hogy a Bíróság nem 

adott iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban mikor teljesül a 

kartellben részt vevő vállalkozások felelősségével kapcsolatban vizsgálandó két 

feltétel.299 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 

magatartások esetén indokolt az okozati összefüggés tárgybeli korlátját (jogsértés 

és kár közötti szerves kapcsolat) tágan értelmezni tekintettel arra, hogy az ilyen 

magatartások hátrányos hatásai jellemzően a fogyasztók széles körét érinti, 

továbbá, indokolt az okozati összefüggés belátási képesség szerinti korlátját 

(előreláthatóság) tágan értelmezni tekintettel arra, hogy az ilyen magatartások 

elkövetői általában megfelelő szervezeti és szakmai háttérrel rendelkező 

vállalkozások. Bár a Bíróság a Kone ügyben hozott ítéletében nem vette át a 
                                                 
297 Ld. Schreiber, Till – Savov, Vasil: Kone v Commission: Umbrella Damages Claims, JECLP, 
2014. 5. szám, 550. o. 
298 Ld. Kühne, Armin: EuGH: Schadensersatzpflicht von Kartellanten für Preisschirmeffekte 
bestätigt, Betriebs-Berater, 2014. 26. szám, 1552. o. 
299 Ld. Meyring, Bernd – Gotlieb, Melissa: Umbrella pricing. The ECJ has given a groundbreaking 
judgment in the Kone AG case, Competition Law Insight, 2014. július 8., 2. o. 



92 
 

főtanácsnoki vélemény minden elemét, jelen értekezés álláspontja szerint az 

okozati összefüggést a főtanácsnok megállapításainak megfelelően indokolt 

értelmezni, azaz az okozati összefüggést a közreható okok fennállása vagy 

harmadik fél szabad döntése önmagában nem szakítja meg, míg az 

előreláthatóságot a piaci információk sokasága vagy az azok figyeléséhez 

szükséges erőfeszítések nagysága önmagában nem zárják ki. 

Célszerű lenne bírósági iránymutatások keretében meghatározni, hogy mely 

esetekben túl távoli az oksági kapcsolat a felelősség megállapításához és mely 

esetekben nem tekinthető előreláthatónak a károk bekövetkezése.  

2.4. FELRÓHATÓSÁG 

2.4.1. Jogsértés megállapítása 

Az EUMSZ 101. cikkének szövegéből nem következik, hogy uniós kartelltilalom 

megsértésének megállapításához szükséges, hogy a kartellben részt vevő 

vállalkozások felróhatóan (gondatlanul vagy szándékosan) jártak el. Ugyanígy, a 

Tpvt. 11. §-a sem határoz meg olyan követelményt, mely alapján a magyar 

kartelltilalom megsértésének megállapításához a kartellben részt vevő 

vállalkozások felróható magatartását kellene bizonyítani. 

Tóth hangsúlyozza, a versenykorlátozó cél tekintetében nem a kartellben részt 

vevő vállalkozások szándéka vizsgálandó, hanem az, hogy a megállapodás 

természeténél fogva a versenykorlátozásra irányul-e.300 A GVH gyakorlatában 

rögzítésre került, hogy a kartellben részt vevő vállalkozások szubjektív szándéka 

nem befolyásolja a versenykorlátozó cél megállapítását.301 Nagy is rávilágít, hogy 

a versenyjogi felelősség objektív és kizárólag a bírság mértékének megállapítása 

során lehet figyelembe venni szubjektív szempontokat.302 

Az uniós kartelljogban nem csak a bírság mértékét, de annak kiszabhatóságát is 

befolyásolja, hogy a vállalkozás felróhatóan járt-e el. Az 1/2003/EK rendelet 23. 

                                                 
300 Ld. Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga, Budapest, 2014. Complex, 133. o. 
301 A GVH Versenytanács 2012. április 27-i határozata a Vj-3/2008. sz. ügyben 
302 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 745. o. 
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cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság csak akkor szabhat ki bírságot az uniós 

versenyjog megsértéséért, ha a kartellben részt vevő vállalkozás szándékosan 

vagy gondatlanul járt el. 

A GVH a magyar kartelltilalom megsértése esetén kiszabható bírság számítása 

keretében, a bírság alapösszegének meghatározása során veszi figyelembe a 

felróhatóság fokát. A magyar bírságközlemény303 27. pontja szerint felróhatóság 

abban az esetben állapítható meg, ha a kartellben részt vevő vállalkozás 

magatartásának jogsértő voltával tisztában volt vagy ez tőle elvárható lett volna. 

2.4.2. Kártérítési igény érvényesítése 

A kártérítési felelősség ellentétben a versenyjogi felelősséggel felróhatóságon 

alapszik. A Ptk. 339.§-a szerint a károkozó mentesül a felelősség alól, ha úgy járt 

el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Az új Ptk. 6:519. §-a a felróhatósághoz 

köti a kártérítési felelősséget, anélkül, hogy annak tartalmára iránymutatást 

fogalmazna meg. Azonban az új Ptk. 1:4. §-ára tekintettel a felróhatóság mércéje 

(adott helyzetben elvárható magatartás) nem változott.  

A felróhatóság ötvözi az egyéni vétkesség szubjektív és a társadalmi elvárhatóság 

objektív mércéjét. Utóbbi eltérő lehet, többek között, a károkozó vállalkozás 

méretére és működésére tekintettel.304 A kommentárirodalom hangsúlyozza, hogy 

a szervezeti jogalanyok felelősség alóli mentesülése ritka, mivel a társadalmi 

elvárás a szervezeti jogalanyokkal szemben magasabb. A vállalkozások 

működésével kapcsolatban szintén felmerült, hogy az üzleti-gazdasági 

tevékenység körében okozott károk esetén a társadalmi elvárás szigorúbbak.305 

A bírói gyakorlat a felróhatóság kérdését abból a szempontból vizsgálja, hogy a 

károkozó eleget tett-e az irányadó szakmai követelményeknek. Ilyen 

                                                 
303 A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 
elnökének 1/2012. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének 
megállapításáról 
304 Ld. Vékás – Gárdos, i.m. (63. lj.), 2236. o. 
305 Ld. Osztovits, i.m. (269. lj.), 42. o. 
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követelmények hiányában a bíróság a szokásos feladatokat és várható 

következményeket vizsgálja.306 

A kommentárirodalom a felróhatósággal kapcsolatban fontosnak tartja 

megjegyezni, hogy az adott helyzet nem a károkozó személyére vonatkozik, 

hanem a károkozó magatartás kontextusára, illetve, hogy a kártérítési felelősség 

megállapításához a felróhatóságnak nem a kárra kell kiterjednie, hanem a 

károkozó magatartásra.307 

Az Összehasonlító Tanulmány kiemelte, hogy a tagállamok többségében a 

kártérítési igény érvényesítéséhez vagy egyáltalán nem szükséges a károkozó 

felróhatóságát bizonyítani, vagy a felróhatóságot a jogsértés alapján vélelmezik. 

Az Összehasonlító Tanulmány a Ptk. által megfogalmazott exkulpációs szabályra 

tekintettel Magyarországot az utóbbi kategóriába sorolta.308 

Nagy szerint horizontális versenykorlátozó célú kartell esetén kicsi a 

valószínűsége egy exculpációs bizonyítás sikerének, mivel olyan súlyos 

jogsértésről van szó, mely esetében elvárható a kartellben részt vevő 

vállalkozástól, hogy magatartásának jogsértő voltával tisztában legyen. 

Ugyanakkor elképzelhető a károkozó ki tudja menteni magát a kártérítési 

felelősség alól, ha a jogszerű párhuzamos piaci magatartástól nehezen 

elkülöníthető jogellenes összehangolt magatartást tanúsított, illetve ha a 

versenyhatóság a közjogi érvényesítés keretében megállapította a jogsértést, de 

mellőzte a bírság kiszabását.309 

Fuglinszky azt hangsúlyozza, hogy a kartellben részt vevő vállalkozás jogi 

tévedése nem adhat okot kimentésre akkor sem, ha ügyvédi jogi tanácsra, vagy a 

versenyhatóság tájékoztatására támaszkodott a kartellben részt vevő 

vállalkozás.310 

                                                 
306 Ld. Wellmann, i.m. (62. lj.), 436-437. o. 
307 Ld. Osztovits, i.m. (269. lj.), 46-47. o. 
308 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 50. o. 
309 Ld. Nagy, i.m. (60. lj.), 746. o. 
310 Ld. Fuglinszky, i.m. (162. lj.), 47. o. 
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A Zöld Könyv 2.2 pontjában a vétkesség követelményével kapcsolatban 

megfogalmazott „D” kérdésre meghatározott válaszlehetőségek közül a 13. 

lehetőség kifejezetten említette a kimenthető tévedésen alapuló védekezést. 

A Fehér Könyv 2.4 pontja olyan szabály felállítását javasolta, mely alapján a 

kartellben részt vevő vállalkozásnak nem kell felelnie az okozott kárért, ha a 

jogsértés menthető hiba eredményeként következett be és a kartellben részt vevő 

vállalkozásnak megfelelő gondosság mellett sem lehetett tudomása 

magatartásának versenyellenes voltáról. A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum arra mutatott rá, hogy a Courage ügyben hozott ítélet nem 

említi a kártérítési igény érvényesítésének feltételei között a vétkességet. A 

megfelelő gondosság tanúsításának bizonyításához szükséges ismeretekkel és 

bizonyítékokkal a károkozó rendelkezik. Ezekre a szempontokra tekintettel a 

károkozó csak kivételesen mentesülhet a kártérítési felelősség alól, amennyiben 

bizonyítja a menthető tévedését.311 

2.4.3. Schenker ügy 

Legutóbb a Schenker ügyben hozott ítélet312 foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 

mennyiben befolyásolja a versenyjogi felelősséget a kartellben részt vevő 

vállalkozás menthető hibája. 

2.4.3.1. Tények 

Az alapügy tárgyát a szállítmányozók gyűjtőfuvarozási konferenciája képezte, 

mely a szállítmányozók 1990-es évek közepe óta működő, kizárólag Ausztria 

területére korlátozódó együttműködési formája volt. Az ügyben a vállalkozások 

rendelkezésére állt egy tanácsadó testületi szakvélemény, mely szerint a kartell 

nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, egy osztrák kartellbírósági döntés, 

mely szerint a kartell csekély jelentőségű (de minimis), illetve egy ügyvédi 

szakvélemény, mely szerint a kartell csekély jelentőségű. 

                                                 
311 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 170. és 175. ponjait 
312 C-681/11. sz. Schenker & Co és mások ügyben 2013. június 18-án hozott ítélet, EBHT-ban 
még nem tették közzé 
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2.4.3.2. Pertörténet 

Ennek ellenére az osztrák versenyhatóság az EUMSZ 101. cikkének megsértésére 

hivatkozva vizsgálatot indított. A bécsi tartományi fellebbviteli bíróság mint 

kartellbíróság azonban elfogadta a kartellben részt vevő vállalkozások 

védekezését, miszerint versenyjogi tapasztalattal rendelkező és megbízható 

szakértők és hatóságok véleménye alapján az uniós versenyjog nem alkalmazandó 

és a tagállami versenyjog szerinti jogsértést nem követtek el.  

Az osztrák legfelsőbb bíróság, figyelembe véve, hogy az uniós versenyjog 

alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdés merült fel, előzetes döntéshozatalra 

terjesztette elő az alábbi kérdéseket: 

„1. Sújtható-e bírsággal valamely vállalkozás az EUMSZ 101. cikk megsértése 

miatt, ha a vállalkozás tévedett magatartása jogszerűségében, és ez a tévedés nem 

felróható? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

1. a) Nem felróható-e valamely magatartás jogszerűségében való tévedés akkor, 

ha a vállalkozás versenyjogi tapasztalattal rendelkező jogi tanácsadó tanácsa 

alapján járt el és a tanács tévessége nem volt nyilvánvaló, továbbá ez a 

vállalkozástól elvárható felülvizsgálat során sem volt felismerhető? 

1. b) Nem felróható-e valamely magatartás jogszerűségében való tévedés akkor, 

ha a vállalkozás bízott azon nemzeti versenyhatóság határozatának 

helyességében, amely egyedül a nemzeti versenyjog alapján vizsgálta és 

minősítette megengedhetőnek a megítélendő magatartást? 

[…]” 

2.4.3.3. A főtanácsnoki indítvány 

A főtanácsnok előrebocsátotta, hogy a Bíróság korábbi joggyakorlata, mely 

szerint a jogi tanácsadó nyilatkozata nem alkalmas a jogsértés kimentésére az 

uniós versenyjog modernizációjára tekintettel nem irányadó, mivel a 
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vállalkozások nem igényelhetnek egyedi mentesítésre vagy nemleges 

megállapításra vonatkozó határozatot. Az új jogszabályi környezetben nem 

elfogadható, hogy a vétkesség megítélése során a szakértő jogi tanács beszerzése 

nem kerül értékelésre.313 

A főtanácsnok több követelményt is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a 

vállalkozás mikor támaszkodhat ügyvédi tanács beszerzésére: 

- a független (külső) és versenyjogra szakosodott vagy arra vonatkozóan 

rendszeresen megbízásokat teljesítő ügyvéd jóhiszemű (nem szívességi 

alapú) megbízása esetén; 

- a tények teljeskörű bemutatása alapján készített jogi tanácsban kifejezetten 

szereplő állítások tekintetében; 

- ha a jogi tanács nem nyilvánvalóan téves (nem egyértelmű jogi helyzet 

esetén a vállalkozás a saját veszélyére jár el).314 

A főtanácsnok több követelményt is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a 

vállalkozás mikor támaszkodhat versenyhatósági döntésre: 

- az uniós versenyjog alkalmazására hatáskörrel rendelkező tagállami 

versenyhatóság vagy bíróság határozata; 

- a határozat a körülmények átfogó és valóságnak megfelelő közlésén alapul 

és pontosan azonos ténybeli és jogi kérdésekre vonatkozik; 

- a határozat nem nyilvánvalóan téves (nem támaszkodhat a vállalkozás a 

határozatra, ha tudomással bír uniós szervek ellentétes jogfelfogásáról).315 

2.4.3.4. A Bíróság döntése 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy az 1/2003/EK rendelet 23. cikk (2) bekezdése 

szerinti követelmény teljesül, ha a vállalkozás tisztában volt magatartása 
                                                 
313 Ld. Juliane Kokott főtanácsnoknak a C-681/11. sz. Schenker & Co és mások ügyben 2013. 
február 28-án ismertetett indítványa, 56. és 58. pontjait 
314 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (313. lj.), 64-69. pontjait 
315 Ld. Kokott főtanácsnok indítványa (313. lj.), 87. és 90-93. pontjait 
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versenyellenes jellegével és ezen nem változtat az a körülmény, hogy a 

vállalkozás tévesen minősítette jogilag magatartását.316 

A Bíróság rögzítette, hogy a vállalkozások nem hivatkozhatnak a bizalomvédelem 

elvének megsértésére, mivel az ügyvéd jogi tanácsa nem alapozhat meg jogos 

bizalmat (arra kizárólag a közigazgatási szerv által nyújtott konkrét biztosítékok 

alkalmasak), illetve a tagállami versenyhatóságok nem rendelkeznek az uniós 

versenyjog alkalmazása során negatív döntés meghozatalára hatáskörrel.317 

A fentiekre tekintettel a Bíróság az alábbiak szerint válaszolta meg az 

előterjesztett kérdést: 

„Az EUMSZ 101. cikket úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezést megsértő 

vállalkozás nem kerülheti el bírság kiszabását, ha az említett jogsértés abból ered, 

hogy valamely ügyvéd jogi tanácsának vagy valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatának tartalma folytán e vállalkozás tévedett magatartása 

jogszerűségében.” 

Bár a Schenker ügyben hozott ítélet elsősorban a közjogi érvényesítés keretében 

alkalmazott felróhatósági mércére vonatkozott és a Bíróság ítélete nem 

foglalkozott a felróhatósági mérce részletkérdéseivel, a főtanácsnoki indítvány 

megállapításai nyilván a polgári jogi felelősség vizsgálata során is jelentőséggel 

bírnak. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 

magatartásokra alapított kártérítési keresetek esetén ugyanúgy vizsgálni kell a 

vállalkozás felróhatóságát. Azonban a felróhatósági mércét versenyjogi 

kontextusban két szempontból eltérően kell értelmezni: egyrészről a társadalmi 

elvárhatóságra és a vállalkozás szervezetére tekintettel a vállalkozással szemben 

az objektív felelősséghez hasonló, szigorú mérce alkalmazandó, másrészről a 

vállalkozás versenyjogi önértékelési kötelezettségére tekintettel a vállalkozás csak 

nagyon szűk körben (ha az ügyvéd független / a versenyhatóság hatáskörrel 

rendelkezik, illetve azonos ténybeli és jogi körülményekre vonatkozik a tanács / 
                                                 
316 Ld. a Schenker & Co és mások ügyben hozott ítélet 38. pontját 
317 Ld. a Schenker & Co és mások ügyben hozott ítélet 40-41. pontjait 
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határozat és nem nyilvánvalóan téves) mentesülhet a felelősség alól 

magatartásának jogszerűségét illető tévedése esetén. 

A fentiekre tekintettel a magyar bíróságoknak a felróhatósági mércét oly módon 

kellene értelmezniük kartelljogi kártérítési igények esetén, mely szerint a 

károkozó kizárólag akkor mentesülhetnek a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, 

hogy megfelelő gondossággal járt el és tévedett magatartása versenykorlátozó 

(jogellenes) jellege tekintetében. 

2.5. EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG 

Az egyetemleges felelősséggel kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy 

szükséges-e az engedékenységi politika hatékonyságának megőrzése érdekében, 

hogy a tagállamok speciális szabályokat fogalmazzanak meg. Ilyen speciális 

szabályokra elsősorban azért lenne szükség, mert a kartell által okozott kárért a 

kartellben részt vevő vállalkozások egyetemlegesen felelnek, ami az 

engedékenységi kérelmezőt jelentősen hátrányosabb helyzetbe hozza a többi 

károkozóhoz képest, mivel az engedékenységi kérelmező a jogsértést megállapító 

versenyhatósági határozatot általában nem fellebbezi meg (egyrészről a határozat 

a teljes bírságmentességét rögzíti, másrészről a teljes bírságmentesség feltétele, 

hogy ne támadja meg a versenyhatóság határozatát). 

2.5.1. Külföldi példák 

Az Egyesült Államokban az Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform 

Act of 2004318 alapján az engedékenységi kérelmet benyújtó és a károsulttal 

együttműködő vállalkozás polgári jogi felelőssége nem haladja meg a tényleges 

kár azon részének megtérítését, amely az engedékenységi kérelmező által az 

érintett piacon lebonyolított kereskedelemből származott. Az engedékenységi 

kérelmező együttműködésének ki kell terjednie egyrészről az általa ismert 

tényállás feltárására, másrészről a birtokában lévő, kárigény szempontjából 

jelentős iratok rendelkezésre bocsátására. 

                                                 
318 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, Public Law 108-237, 
Section 213 
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Ahogy arra Bán is rámutatott, a fenti szabály nem csak a többszörös kártérítés alól 

mentesíti az engedékenységi kérelmezőt, de az egyetemleges felelősség alól.319 

A német polgári törvénykönyv320 830. § (1) bekezdése szerint több személy által 

közösen elkövetett jogellenes cselekményért mindegyik személy felel, míg a BGB 

840. § (1) bekezdése szerint amennyiben a jogellenes cselekményért többen 

felelnek, úgy felelősségük egyetemleges. A BGB 426. § (1) bekezdése 

rendelkezik úgy, hogy az egyetemleges felelősséget viselő károkozók egymással 

szembeni felelőssége egyenlő.  

Krüger elképzelhetőnek tartja, hogy az engedékenységi kérelmező kizárólag 

abban az arányban viseljen kártérítési felelősséget, amilyen arányban a 

versenyhatóság által kiszabott bírságot viseli. A BGB 254. § (1) bekezdése szerint 

amennyiben a károkozás során a károsult felróhatóan közrehatott, úgy a kártérítési 

felelősség annak körülményeitől függ, hogy túlnyomórészt mi okozta 

(vorwiegend verursacht) a kárt. Álláspontja szerint e szabály analóg alkalmazása 

útján lehetséges az egyetemleges felelősség áttörése és az engedékenységi 

kérelmező kizárólag az általa okozott kárért lenne felelős.321 

2.5.2. Uniós jog 

Az uniós versenyjogban az egyetemleges felelősség kérdése elsősorban a bírság 

viselésével kapcsolatban merült fel. A Bizottság általános gyakorlata, hogy a 

jogsértést megvalósító leányvállalat és az anyavállalat a bírságért egyetemlegesen 

felel.322 

Az ICI ügyben hozott ítéletében323 a Bíróság rögzítette, hogy az egy gazdasági 

egységbe tartozó társaságokat egyetemleges felelősség terhelheti a versenyjogi 

                                                 
319 Ld. Bán Chrysta: Az engedékenységi politika és a magánjogi igények kapcsolata, In: 
Versenyjogi jogsértések – Magánjogi jogkövetkezmények, szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 
2012. ELTE Eötvös Kiadó, 91-92. o. 
320 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) 
321 Ld. Krüger, Carsten: Der Gesamtschuldnerausgleich im System der privaten 
Kartellrechtsdurchsetzung, WUW, 2012. 1. szám, 13. o. 
322 Ld. Whish, i.m. (5. lj.), 92. o. 
323 48/69. sz. Imperial Chemical Industries kontra Bizottság ügyben 1972. július 14-én hozott 
ítélet, EBHT 1972., 619. o. 
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jogsértés tekintetében. A Bíróság a Commercial Solvents ügyben hozott 

ítéletében324 részletesebben kifejtette, hogy a külön jogi személyiséggel 

rendelkező, de egy gazdasági egységbe tartozó társaságok esetében lehetséges, 

hogy a leányvállalat cselekményeit az anyavállalatnak tulajdonítsák.  

A Zöld Könyv 2.7 pontjában a közjogi és magánjogi jogérvényesítés 

összehangolásával kapcsolatban megfogalmazott „J” kérdésre meghatározott 

válaszlehetőségek közül a 30. lehetőség kifejezetten említette, hogy az 

engedékenységi kérelmező az érintett piacon elért piaci részesedésének megfelelő 

mértékben felelne az okozott kárért.  

Az Európai parlament a Zöld Könyvvel kapcsolatban elfogadott határozatának325 

17. pontjában javasolta, hogy a teljes mentességben részesülő engedékenységi 

kérelmezőt ne terhelje egyetemleges felelősség. 

A Fehér Könyv 2.9 pontja nem javasolta konkrét szabály felállítását, ugyanakkor 

megfontolásra javasolta, hogy a tagállamok korlátozzák az engedékenységi 

kérelmező polgári jogi felelősségét a (közvetlen és közvetett) szerződéses 

partnerei által elszenvedett károkra. A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum rámutatott, hogy az egyetemleges felelősség áttöréséhez nem 

követelné meg az engedékenységi kérelmező együttműködését a károsulttal.326 A 

Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum kifejtette, hogy az 

engedékenységi kérelmező felelősségének korlátozását a károsultak köre 

szempontjából tartja lehetségesnek: kizárólag azon károsultak követelhetnének 

kártérítést az engedékenységi kérelmezőtől, akik az engedékenységi kérelmező 

termékét vagy szolgáltatását szerezték be vagy vették igénybe, akár közvetlenül, 

akár közvetve (közvetítőkön keresztül).327 

                                                 
324 6 és 7/73. sz. egyesített Istituto Chemioterapico Italiano és Commercial Solvents kontra 
Bizottság ügyben 1974. március 6-án hozott ítélet, EBHT 1974., 223. o. 
325 Az Európai Parlament 2007. április 25-i állásfoglalása az EK antitröszt szabályainak 
megsértésére épülő kártérítési keresetekről szóló Zöld Könyvről (2006/2207(INI)) 
P6_TA(2007)0152 
326 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 280. pontját 
327 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 305. pontját 
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Az Európai Parlament a Fehér Könyvvel kapcsolatban elfogadott határozatának328 

21. pontjában határozottan elutasította annak lehetőségét, hogy az engedékenységi 

kérelmezők teljes mértékben mentesüljenek az egyetemleges felelősség alól. 

2.5.3. Magyar jog 

A Ptk. 344. § (1) bekezdése szerint 

„[h]a többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben 

egyetemleges, egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában 

oszlik meg.” 

A károsulttal szembeni felelősség bizonyos esetekben eltérhet az egyetemleges 

felelősségtől: a Ptk. 344. § (3) bekezdése szerint a bíróság a károkozókat 

közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha a kártérítést nem veszélyezteti és 

nem késlelteti, vagy a károsult közrehatott a kár bekövetkeztében. 

A károkozók egymással szembeni felelőssége szintén eltérhet a felróhatóság 

arányától: a Ptk. 344. § (2) bekezdése szerint a károkozók egyenlő arányban 

felelnek egymással szemben, ha a felróhatóságuk aránya nem állapítható meg. 

Az új Ptk. 6:524. §-a tartalmilag azonos módon szabályozza a többek közös 

károkozását. Az új Ptk. két összefüggésben tér el a Ptk. szabályaitól. Egyrészről a 

károsulttal szembeni felelősség tekintetében – a károsulti közrehatás esetén túl – 

akkor is lehet mellőzni az egyetemleges felelősséget, ha rendkívüli méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása miatt indokolt. Figyelembe véve az 

egyetemleges felelősség jogpolitikai indokait, a rendkívüli méltánylást érdemlő 

körülményeket sem lehet úgy értelmezni, hogy az a károsultak érdekeit sértse (pl. 

kivétel a károkozók helyzetére tekintettel).329 Bacher álláspontja szerint a 

rendkívül méltánylást érdemlő körülmények fogalmába azok az esetek tartoznak, 

amikor a károkozó vagyon viszonyaival arányban nem álló kártérítést ítélne meg a 

bíróság, így az az engedékenységi kérelmezőre nem lenne minden esetben 

                                                 
328 Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalása az EK trösztellenes szabályainak 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló Fehér Könyvről (2008/2154(INI)) 
P6_TA(2009)0187 
329 Ld. Wellmann, i.m. (62. lj.), 455. o. 
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alkalmazható (legalábbis nem az engedékenységi kérelmére tekintettel).330 

Másrészről mind a károsulttal szembeni felelősség alóli kivétel, mind a károkozók 

egymással szembeni felelőssége alóli kivétel esetén a kármegosztás mértéke az 

alábbi sorrendet követi: 

- felróhatóság arányában (károsulttal szembeni felelősség esetén, ha a bíróság 

mellőzi az egyetemleges felelősség alkalmazását); 

- közrehatás arányában (ha a felróhatóság aránya nem állapítható meg); 

illetve 

- egyenlő arányban (ha a közrehatás aránya nem állapítható meg). 

Bacher megjegyzi, hogy nincs alkotmányjogi akadálya az engedékenységi 

kérelmező speciális kártérítési felelősségének jogszabályi korlátozására. 

Álláspontját arra alapozza, hogy a kártérítéshez való jog nem minősült alapjognak 

az Alkotmánybíróság gyakorlatában,331 mivel a károsult igényének korlátozása 

nem szükségszerűen azonos a tulajdonhoz való jog sérelmével.332 

Azonban arra Hegymegi-Barakonyi és Horányi is rámutattak, a Ptk. 344. § (3) 

bekezdés [új Ptk. 6:524. § (2) bekezdés] nyújtotta lehetőség az egyetemleges 

felelősség mellőzésére nem nyújt megfelelő biztonságot az engedékenységi 

kérelmezőknek, mivel a bíróság mérlegelésén alapszik.333 

Szamosi az egyetemleges felelősség áttörését javasolja: a kartellben részt vevő 

vállalkozások nem egyetemlegesen felelnének a kartell által okozott kárért, hanem 

felróhatóságuk arányában és az engedékenységi kérelmező kártérítésének 

mértékét – az együttműködésre tekintettel – a bíróság csökkenthetné.334 

                                                 
330 Ld. Bacher Gusztáv: Opponensi vélemény Az engedékenységi politika és a magánjogi 
jogérvényesítés viszonya a modern versenyjogban című tanulmányhoz, In: Az európai közösségi 
és a magyar versenyjog fejlődési irányai, szerk.: Vörös Imre, Budapest 2008. MTA Jogtudományi 
Intézet, 138. o. 
331 800/B/1993. sz. alkotmánybírósági határozat 
332 Ld. Bacher, i.m. (330. lj.), 137. o. 
333 Ld. Hegymegi-Barakonyi-Horányi, i.m. (6. lj.), 207. o. 
334 Ld. Szamosi, i.m. (197. lj.), 60. o. 
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Hegymegi-Barakonyi és Horányi ezzel szemben megtartaná a kartellben részt 

vevő vállalkozások károsulttal szembeni egyetemleges felelősségét azzal, hogy az 

engedékenységi kérelmező a károsulttal szemben kizárólag közrehatása arányában 

és az általa okozott kárt tekintetében felelne. Továbbá célszerű lenne egy speciális 

szabály megfogalmazása, mely arra az esetre, ha a közrehatás aránya nem 

állapítható meg, a kartellben részt vevő vállalkozások piaci részesedéséhez 

igazítaná a károkozók felelősségét.335 

A gyakorlatban az engedékenységi kérelmező polgári jogi felelősségének 

korlátozását Hegymegi-Barakonyi a mögöttes felelősség szabályainak 

megfelelően tekinti megvalósíthatónak (eltekintve attól, hogy az engedékenységi 

kérelmező mögöttes felelőssége nem járulékos kötelezettség lenne). Ennek 

keretében az engedékenységi kérelmező perbenállása indokolt a kártérítési perben, 

de marasztalása szükségszerűen csak feltételes lenne, amelyet bírósági letétbe 

helyezés útján teljesíthetne az engedékenységi kérelmező.336 

Az engedékenységi kérelmező kártérítési felelősségének korlátozása az általa 

okozott károkra és az egyetemleges felelősség áttörése két külön megoldás (előbbi 

a kártérítés mértékét, utóbbi a kártérítés módját befolyásolja). Azonban Bán 

álláspontja szerint a két megoldás csak együtt lenne funkcióképes.337 

A Tpvt. 2009-es novellája iktatta be a Tpvt. 88/D. §-át, mely korlátozza az 

engedékenységi politika alapján teljes bírságmentességben részesülő vállalkozás 

polgári jogi felelősségét. A rendelkezés nem töri át kifejezetten a károkozók 

egyetemleges felelősségét (a károkozók továbbra is együttesen perelhetők és 

mindegyiktől a teljes kár követelhető), ugyanakkor az engedékenységi kérelmező 

megtagadhatja a kár megtérítést, amíg az másik károkozótól behajtható. 

Bán értékelése szerint a Tpvt. 88/D. §-a nem biztosít túlzottan nagy kedvezményt 

az engedékenységi kérelmező számára, hiszen a teljes kárfelelősség alól nem 

mentesül. Azonban mivel az engedékenységi kérelmezőtől a kár megtérítése nem 
                                                 
335 Ld. Hegymegi-Barakonyi-Horányi, i.m. (6. lj.), 208. o. 
336 Ld. Hegymegi-Barakonyi Zoltán: Az engedékenységi politika és a magánjogi jogérvényesítés 
viszonya a modern versenyjogban, In: Az európai közösségi és a magyar versenyjog fejlődési 
irányai, szerk.: Vörös Imre, Budapest 2008. MTA Jogtudományi Intézet, 132. o. 
337 Ld. Bán, i.m. (319. lj.), 95. o. 
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követelhető, amíg az másik károkozótól behajtható, a károsultakat nehezebb 

helyzetbe hozza. A károsultaknak mind a károkozók felelősségét megalapozó 

versenyhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát, mind a kártérítési igény 

behajthatatlanságát ki kell várniuk.338 

Hegymegi-Barakonyi és Horányi a Tpvt. 2009-es novelláját követő magyar 

szabályozással szemben is több kritikát fogalmaznak meg: egyrészről a Tpvt. az 

uniós engedékenységi politika alapján bírságmentességben részesülő 

vállalkozások felelősségét nem érinti, másrészről a Tpvt. anélkül telepít 

kockázatot az engedékenységi kérelmezőre, hogy az a károsultak számára 

könnyebbé tenné a kártérítési igényük érvényesítését. A Tpvt. – eltérően az 

Irányelv megoldásától – nem korlátozza az engedékenységi kérelmezővel 

szemben fellépésre jogosult károsultak körét, a sortartásos felelősséget minden 

károsult tekintetében felállítja; ugyanakkor a Tpvt. nem zárja ki a jogsértésben 

részt vevő egyéb vállalkozások visszkereseti igényét.339 

2.5.4. Irányelv 

Az Irányelvjavaslat 11. cikk (3) bekezdése szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a teljes mentességben részesülő engedékenységi kérelmező felelőssége 

nem haladhatja meg az általa a saját közvetlen vagy közvetett vevőinek vagy 

beszállítóinak okozott kár összegét. Az Irányelvjavaslat 11. cikk (3) bekezdése 

szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közvetlen vagy közvetett 

vevőkön vagy beszállítókon kívüli egyéb károsultakra a teljes mentességben 

részesülő engedékenységi kérelmező felelőssége kizárólag akkor terjed ki, ha a 

károsultak bizonyítják, hogy a többi kartellben részt vevő vállalkozástól nem 

tudnak teljes kártérítéshez jutni. 

Az Irányelvjavaslat indokolása szerint az egyetemleges felelősség áttörésére azon 

hátrányos körülmény korlátozása érdekében van szükség, hogy az engedékenységi 

kérelmezők a kártérítési keresetek elsődleges célpontjává válnak azáltal, hogy 

kisebb valószínűséggel fellebbeznek a jogsértést megállapító határozat ellen. Ettől 

                                                 
338 Ld. Bán, i.m. (319. lj.), 102. o. 
339 Ld. Hegymegi-Barakonyi – Horányi, i.m. (190. lj.), 15. o. 
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függetlenül a teljes kártérítés elve alapján az engedékenységi kérelmező 

felelőssége az összes kárigényre kiterjed, ha a károsultak a kartellben részt vevő 

egyéb vállalkozásoktól nem képesek teljes kártérítéshez jutni.340 

Az Európai Parlament az Irányelv 11. cikkét egy új (2) bekezdéssel egészítette ki, 

mely szerint a kartellben részt vevő, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősülő 

vállalkozások is kizárólag a saját közvetlen vagy közvetett vevőikkel szemben 

felelnek, amennyiben piaci részesedésük nem haladta meg az 5%-ot és az 

egyetemleges felelősségük helyrehozhatatlanul veszélyeztetné gazdasági 

életképességüket, vagyontárgyaik teljes értékvesztéséhez vezetne. E szabály nem 

alkalmazandó, ha a KKV irányította a kartellt vagy kényszerített más 

vállalkozásokat a részvételre vagy ha a KKV visszaesőnek minősül. 

Fontos megemlíteni, hogy az Irányelv 37. preambulumbekezdése arra 

vonatkozóan is iránymutatást tartalmaz, hogy mely körülményeket kell 

figyelembe venni a jogsértő vállalkozások relatív felelősségének megállapítása 

(kármegosztás) tekintetében: a jogsértő vállalkozás árbevételét, piaci részesedését 

és jogsértésben betöltött szerepét. 

Kersting azt hangsúlyozza, hogy az egyetemleges felelősség terén olyan 

megoldást kell alkalmazni, amely nem a károsultakkal szemben részesíti előnyben 

az engedékenységi kérelmezőt, hanem a többi kartellben részt vevő vállalkozással 

szemben. Erre tekintettel – az egyetemleges felelősség áttörése helyett – célszerű 

lenne, hogy az engedékenységi kérelmező teljes visszkereseti (regressz) igényt 

kapjon, tehát az általa kifizetett kártérítés azon részét is visszakövetelhesse a többi 

kartellben részt vevő vállalkozástól, amely tekintetében őt terheli felróhatóság / 

közrehatás.341 

Az engedékenységi kérelmező egyetemleges felelősségének korlátozásával 

kapcsolatban Howard kritikaként fogalmazta meg, hogy az Irányelv nem ad 

iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az Irányelv 11. cikk (4) bekezdés b) 

pontjában meghatározott kritérium (többi vállalkozástól a teljes kár megtérítésére 

                                                 
340 Ld. az Irányelvjavaslat indokolása, 18. o. 
341 Ld. Kersting, Christian: Removing the Tension Between Public and Private Enforcement: 
Disclosure and Privileges for Successful Leniency Applicants, JECLP, 2014. 1. szám, 4. o. 
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nincs lehetőség) tartalmára vonatkozóan, így nem egyértelmű, hogy jogi vagy 

gyakorlati kritériumról van szó (pl. a vállalkozás fizetésképtelensége).342 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az engedékenységi kérelmező mentesülése az 

egyetemleges felelősség alól egyrészről nem szünteti meg az engedékenységi 

kérelmező kártérítési felelősségét, másrészről nem szünteti meg a többi kartellben 

részt vevő vállalkozás kártérítési felelősségét. Figyelembe véve az 

engedékenységi politika hatékonyságának fontosságára, ellentétben az Európai 

Parlament határozatával, jogpolitikailag indokolt az egyetemleges felelősség 

áttörése mind időbeli (mikor lehet kártérítést igényelni), mind személyi (ki 

igényelhet kártérítést) szempontból. 

A fentiekre tekintettel indokolt, hogy a Tpvt. ne csak egyfajta behajtási sortartás 

kifogását biztosítsa az engedékenységi kérelmezőknek, hanem az egyetemleges 

felelősség áttörését, amire tekintettel az engedékenységi kérelmezőtől kizárólag az 

által okozott kár követelhető. Ez alól kivételt képezne, ha az egyetemleges 

felelősség áttörése veszélyeztetné a kártérítést. 

2.6. ELÉVÜLÉS 

A Bíróság Manfredi ügyben hozott ítéletében rögzítette, hogy uniós szabályozás 

hiányában a versenyjogi kártérítési igények elévülési idejét a tagállami jognak kell 

megállapítania az egyenértékűség és tényleges érvényesülés elvének szem előtt 

tartásával.  

2.6.1. Vitamin kartell 

A közelmúltban az angol bíróságok a vitamin kartell ügyben foglalkoztak az 

elévülés kérdésével.  

Az ügyben négy angol baromfitenyésztéssel foglalkozó vállalkozás keresetet 

nyújtott be az angol versenyjogi fellebbviteli törvényszék (Competition Appeal 

Tribunal) előtt a BASF és két angol leányvállalata ellen. A Bizottság jogsértést 

megállapító határozatára tekintettel következményi keresetről volt szó. 

                                                 
342 Ld. Howard, i.m. (3. lj.), 458. o. 
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Az alperesek arra hivatkoztak, hogy a kereseti követelés elévült, hiszen a 

Bizottság döntése 7 évvel a kereset benyújtása előtt született. Az alperesek a 

Bizottság határozatát a bírság mértéke tekintetében megtámadták, melyről a 

Törvényszék két évvel a kártérítési keresetet megelőzően hozott ítéletet.343 

Ugyanakkor az alperesek álláspontja az volt, hogy a Bizottság határozatának 

jogsértést megállapító részével szemben nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, 

így a kereseti követelés elévült. 

A felperesek álláspontja szerint a Bizottság határozatának rendelkező része nem 

elkülöníthető döntéseket tartalmaz, így az elévülési határidő attól az időponttól 

kezdődik, amikor az alperesek jogorvoslati joga a Bizottság határozatával 

szemben kimerül, amire csak a Törvényszék ítéletével került sor. A felperesek 

hivatkoztak arra, hogy a bírságra vonatkozó megtámadás jelentős hatással bírhat a 

polgári jogi felelősségre is. A versenyjogi fellebbviteli törvényszék ítéletében344 

elfogadta a felperes érvelését. 

Az alperesek fellebbezést nyújtottak be a versenyjogi fellebbviteli törvényszék 

ítélete ellen, melynek a fellebbviteli bíróság ítéletében345 helyt adott és úgy 

rendelkezett, hogy a keresetet a versenyjogi fellebbviteli törvényszéknek el kell 

utasítania, kivéve, ha engedélyezi a felperesek számára a kereset benyújtására 

nyitva álló határidő meghosszabbítását a versenyjogi fellebbviteli törvényszék 

eljárási szabályzatának (Competition Appeal Tribunal Rules 2003) 19(2)(i) 

szabálya alapján.  

Mivel a versenyjogi fellebbviteli törvényszékhez csak következményi keresetet 

lehet benyújtani, ezért a versenyjogi fellebbviteli törvényszék megállapította, 

hogy a felperesek jogos indokkal késlekedtek a kereset benyújtásával. Azonban a 

felperesek nem jártak el ésszerűen elvárható gondossággal a keresetet megelőző 

lépések tekintetében. Így a versenyjogi fellebbviteli törvényszék ítéletében346 

elutasította a felperesek határidő-hosszabbítás iránti kérelmét. 

                                                 
343 T-15/02. sz. BASF ügyben 2006. március 15-én hozott ítélet, EBHT 2006., II-497. o. 
344 BCL Old Co Ltd and others v BASF SE and others [2008] CAT 24 (25 September 2008) 
345 BCL Old Co Ltd and others v BASF SE and others [2009] EWCA Civ 434 (22 May 2009) 
346 BCL Old Co Ltd and others v BASF SE and others [2009] CAT 29 (19 November 2009) 
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A felperesek fellebbeztek a versenyjogi fellebbviteli törvényszék elutasító ítélete 

ellen. A fellebbviteli bíróság ítéletében347 – a korábbi fellebbviteli bírósági 

ítélettel ellentétben – arra a következtetésre jutott, hogy a versenyjogi fellebbviteli 

törvényszék eljárási szabályzatának 19(2)(i) szabálya nem ad lehetőséget az 

eljárási szabályzatban a kereset benyújtására meghatározott határidő 

meghosszabbítására, mivel ez a szabály kizárólag a bíróság által megállapított 

határidőkre vonatkozik.  

A felperesek a fellebbviteli bíróság ítélete ellen is fellebbeztek azon az alapon, 

hogy az uniós joggal ellentétes az a jogértelmezés, hogy a versenyjogi 

fellebbviteli törvényszék eljárási szabályzata nem teszi lehetővé a kereset 

benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítását. Az angol legfelsőbb bíróság 

(Supreme Court)348 ítéletében349 megállapította, hogy az eljárási szabályzat 

rendelkezése alapján a határidő-hosszabbítás lehetősége kellően előrelátható és 

egyértelmű volt ahhoz, hogy ne tegye a gyakorlatban rendkívül nehézzé a 

felperesek kártérítési igényének érvényesítését (tényleges érvényesülés elve), így 

elutasította a fellebbezést. 

2.6.2. Uniós jog 

Ahogy arra Whish is rámutatott, a kartelljog egy sajátos problémája, hogy a 

kartell sok esetben bonyolult és hosszú időtartamú jelenség, mely általában több 

tényállást megvalósító magatartásból (megállapodásból) áll. Ezzel kapcsolatban 

merül fel, hogy egy bizonyos idő után elévülnek-e az egyes megállapodások és 

ezáltal a jogsértés (kartell) egy része. A Bizottság ezt a problémát az egységes és 

folyamatos versenyjogsértés (single and continuous infringement) elképzelésének 

kidolgozásával orvosolta.350 

                                                 
347 BCL Old Co Ltd and others v BASF SE and tohers [2010] EWCA Civ 1258 (12 November 
2010) 
348 Az Egyesült Királyságban 2005. március 24-én átfogó alkotmányjogi reformot fogadtak el 
(Constitutional Reform Act 2005, 2005 c. 4), mely alapján 2009. október 1-je óta a legfelsőbb 
bíróság látja el a Lordok Házának (House of Lords) ítélkezési feladatait. 
349 BCL Old Co Ltd and others v BASF Plc and others [2012] UKSC 45 (24 October 2012) 
350 Ld. Whish, i.m. (5. lj.), 99. o. 
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A Törvényszék a Rhône-Poulenc ügyben hozott ítéletében351 a versenykorlátozó 

megállapodás és összehangolt magatartás elhatárolásával kapcsolatban rögzítette, 

hogy a Bizottság jogosult egyetlen jogsértést megállapítani több tényállást 

megvalósító magatartás esetén, amennyiben a vállalkozásokat egyetlen 

(ugyanazon) gazdasági cél (versenykorlátozás) vezérelte e magatartások 

megvalósítása során. Egy egyedüli cél által vezérelt folyamatos magatartás 

mesterséges felbontása lenne, ha több külön jogsértésnek kellene azt tekinteni. 

A Bíróság az Anic Partecipazioni ügyben hozott ítéletében352 hagyta jóvá a 

Törvényszék azon álláspontját, hogy a több vállalkozás által tanúsított különböző 

magatartásokat egy egységes és folyamatos jogsértés megnyilvánulásának 

minősítse. 

Az 1/2003/EK rendelet 25. cikk (1) és (2) bekezdése a bírság kiszabása 

tekintetében 5 éves elévülési időt állapít meg, amely a jogsértés elkövetésének 

napján (folyamatos vagy ismétlődő jogsértés esetén a jogsértés megszűnésének 

napján) kezdődik.  

A Zöld Könyv 2.9 pontjában megfogalmazott „M” kérdésre meghatározott 

válaszlehetőségek közül a 36. lehetőség kifejezetten említette, hogy az elévülési 

idő a Bizottság vagy a tagállami versenyhatóság eljárásának megindulásával 

felfüggesztésre kerülne (elévülés nyugvása) vagy az elévülési idő az ügyben 

hozott jogerős bírósági ítélet meghozatalától kezdődne (elévülés megszakadása). 

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum kifejtette, hogy a 

tagállamok többsége mind a károsult tudomásszerzésétől számított szubjektív, 

mind a jogsértés bekövetkezésétől számított objektív perindítási határidőt 

alkalmaz.353 

A Fehér Könyv 2.7 pontja három szabály felállítását is javasolta az elévülési 

idővel kapcsolatban: 

                                                 
351 T-1/89. sz. Rhône-Poulenc kontra Bizottság ügyben 1991. október 24-én hozott ítélet, EBHT 
1991., II-867. o. 
352 C-49/92. sz. Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben 1999. július 8-án hozott ítélet, EBHT 
1999., I-4125. o. 
353 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 265. pontját 
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- az objektív határidő ne kezdődjön el addig, amíg a folytatólagos vagy 

ismételt jogsértéssel nem hagytak fel (önálló keresetek); 

- a szubjektív határidő ne kezdődjön el addig, amíg a károsulttól nem volt 

ésszerűen elvárható, hogy a jogsértésről és a kárról tudomást szerezzen 

(önálló keresetek); 

- a jogsértést megállapító jogerős határozat esetén további 2 éves elévülési 

határidő biztosítása a perindításra (következményi keresetek). 

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum az önálló keresetek 

megindítására vonatkozó határidő tekintetében megjegyezte, hogy a határidő 

hosszát nem indokolt meghatározni, ugyanakkor a határidő számítására szükséges 

néhány szabály elfogadása annak érdekében, hogy a tagállami elévülési szabályok 

ne tegyék a gyakorlatban lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé a perindítást.354 A 

Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum azzal indokolta, hogy a 

következményi keresetekre külön elévülési időt kell megállapítani, mely a jogerős 

határozattól kezdődik, hogy önmagában a versenyhatósági eljárás megindulása és 

lezárása ritkán közismert, továbbá elképzelhető olyan helyzet, amelyben a 

versenyhatósági eljárás csak nem sokkal az elévülési idő lejárta előtt kezdődik, 

így az eljárás lezárását követően a károsultnak nem áll kellő idő rendelkezésére a 

keresete előkészítésére.355 

2.6.3. Német jog 

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum kifejezetten említi a 

német elévülési szabályokat.  

Németországban a BGB 195. §-a alapján a szubjektív elévülési idő 3 év, amely a 

BGB 199. § (1) bekezdése alapján annak az évnek a végén kezdődik, amelyben a 

kártérítési igény keletkezett és a károsult a kártérítési igényt megalapozó 

körülményekről, a károkozó személyéről tudomást szerzett vagy súlyos 

gondatlanság hiányában tudomást szerezhetett volna. 

                                                 
354 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 236. pontját 
355 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgáltati munkadokumentum 237-238. pontjait 
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Ahogy arra Pohlmann rávilágít, önmagában az, hogy a jogsértéssel kapcsolatban 

eljárás indult és ezt a körülményt a versenyhatóság nyilvánosságra hozta, nem 

eredményezi a károsult súlyos gondatlanságát a kártérítési igényt megalapozó 

körülmények és a károkozó személyének megismerése tekintetében.356 

A szubjektív elévülési idő elindulásához a károsultnak nem kell pontos és 

részletes információkkal rendelkeznie, elegendő, ha a kártérítési igény 

megalapozásához ésszerűen szükséges információkról tudomással bír a károsult, 

így különösen arról, hogy 

- a jogsértés tényállási elemei megvalósultak; 

- a jogsértés sem csoportmentesség, sem egyedi mentesség alapján nem 

mentesül (jogellenesség); 

- jogsértést elkövetők személyéről (felróhatóság); illetve 

- a jogsértés károsultra gyakorolt tényleges hatásáról (okozatosság). 

Soyez álláspontja szerint a versenyhatósági eljárás megindulására vagy lezárására 

vonatkozó sajtóközleményből a fenti információkról a károsult nem szerezhet 

tudomást, sőt, erre a célra versenyhatóság üzleti titkot nem tartalmazó határozata 

sem alkalmas, mivel az nem tartalmazza a károsultra gyakorlat tényleges hatást 

bemutató információkat.357 

Az objektív elévülési idő a BGB 199. § (3) bekezdése alapján a kártérítési igény 

keletkezésétől számított 10 év vagy a kárt kiváltó cselekménytől számított 30 év 

közül a korábban lejáró határidő. 

A német versenytörvény 7. novellája iktatta be a GWB 33. § (5) bekezdését, mely 

szerint a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési igény esetén az elévülés 

nyugszik, ha a német versenyhatóság, más tagállam versenyhatósága vagy a 

Bizottság a tagállami vagy az uniós versenyjog megsértése alapján eljárást indít. 

                                                 
356 Ld. Pohlmann, Petra: Intertemporales Verjährunsrecht beim Kartellschadensersatz, WUW, 
2013. 4. szám, 360. o. 
357 Ld. Soyez, Volker: The commencement of subjective limitation periods in private competition 
litigation, GCLR, 2013. 1. szám, 9-10. o. 
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A BGB 204. § (2) bekezdése rendelkezik úgy, hogy az elévülés a jogerős döntés 

meghozatalát követő 6 hónap után indul újra. 

2.6.4. Magyar jog 

A GVH gyakorlata szerint egységes és folyamatos jogsértés akkor áll fenn, ha a 

vállalkozások egy átfogó terv mentén cselekedtek és a résztvevők köre 

nagymértékben azonos volt. Az érintett termékek közelisége és az alkalmazott 

mechanizmusok hasonlósága szintén az egységes és folyamatos jogsértés 

fennállását támasztják alá.358 

A GVH gyakorlatát a Kúria is jóváhagyta, hangsúlyozva, hogy az egységes és 

folyamatos jogsértés megállapítását az sem zárja ki, ha egyes vállalkozások 

esetében csak passzív részvétel bizonyítható, illetve ha a vállalkozások az 

együttműködést – külső körülmények kényszerítő hatására – megszakították 

bizonyos időre.359 

A Tpvt. 67. § (4) bekezdése a versenyfelügyeleti eljárás megindítása tekintetében 

5 éves elévülési időt állapít meg, amely az elkövetés időpontjától (folyamatos 

jogsértő magatartás esetén a jogsértés abbahagyásától) számítandó. 

A Ptk. 324. § (1) bekezdése [új Ptk. 6:22. § (1) bekezdés] alapján a versenyjogi 

kártérítési igényekre vonatkozó elévülési idő 5 év.360 A Ptk. 326. § (1) bekezdése 

[új Ptk. 6:22. § (2) bekezdés] és 360. § (1) bekezdésére [új Ptk. 6:532. §] 

tekintettel az elévülés a károsodás bekövetkeztekor kezdődik. A Ptk. 326. § (2) 

bekezdése [új Ptk. 6:24. §] alapján az elévülés nyugszik, ha a károsult menthető 

okból nem tudja érvényesíteni kártérítési igényét, a menthető akadály 

megszűnését követően pedig a károsult akkor is érvényesítheti kártérítési igényét 

1 éven belül, ha az elévülési idő már eltelt.  

                                                 
358 A GVH Versenytanács 2010. október 21-i határozata a Vj-69/2008. sz. ügyben 
359 Kúria Kfv. II. 37.076/2012. 
360 A Ptk. 360. § (4) bekezdése [új Ptk. 6:533. § (1) bekezdése] szerint a bűncselekménnyel okozott 
kár esetén a kártérítési igény elévülési ideje azonos a bűncselekmény büntethetőségének elévülési 
idejével. Az új Btk. 26. § (1) bekezdése szerint a büntethetőség a büntetési tétel felső határának 
megfelelő idő, de legalább 5 év elteltével évül el és az új Btk. 420. § (1) bekezdése szerint a 
közbeszerzési vagy koncessziós kartell büntetési tételének felső határa 5 év. Erre tekintettel a Ptk. 
ezen elévülési szabálya a gyakorlatban nem befolyásolja a versenyjogi kártérítési igényel 
elévülését. 
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A bírói gyakorlat szerint a károsult menthető okból nem tudja érvényesíteni a 

kártérítési igényét, amíg a kár összegéről nem szerez tudomást. Ilyen lehet, 

amikor egy közigazgatási határozat megállapításaitól függ a kár 

összegszerűsége.361 Az elévülés nyugvásának megszűnéséhez az szükséges, hogy 

a károsult minden tekintetben (mind objektíve, mind szubjektíve) a követelése 

érvényesíthetőségének a helyzetébe kerüljön, teljes körűen birtokába kerüljön az 

igényérvényesítéshez szükséges információknak. Ebbe a körbe tartozik, hogy a 

károsult tisztában legyen a kár okával és mértékével.362 A menthető ok 

megállapításához nem elegendő, hogy a károsult nem tud az igényérvényesítéshez 

szükséges információkról, ehhez az is szükséges, hogy azokról kellő gondosság 

tanúsítása mellett nem is tudhatott.363 A károsult menthető okból nem tudja 

érvényesíteni kártérítési igényét, ha a károkozóval folytatott tárgyalásai során a 

károkozó azt a látszatot kelti, hogy hajlandó lesz a károsult kárát megtéríteni.364 

2.6.5. Irányelv 

Az Irányelvjavaslat 10. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

- az elévülési idő legalább 5 év legyen; 

- az objektív határidő ne kezdődjön a folytatólagos vagy ismétlődő jogsértés 

megszűnése előtt; 

- a szubjektív határidő ne kezdődjön addig, amíg a károsult tudomást nem 

szerzett (vagy ésszerűen elvárható módon nem kellett tudomást kellett 

szereznie) a jogsértésről, a kár bekövetkezéséről és a károkozó személyéről; 

- a jogsértés megállapító jogerős határozatot követő 1 évig továbbra is 

lehessen pert indítani (az elévülés nyugvása a versenyhatóság intézkedése 

alapján). 

                                                 
361 BH 1993. 313 
362 EBH 2004. 1120 
363 Legf. Bír. Gfv.IX.30.191/2007. 
364 Ld. Kötelmi jog Első és Második Rész, szerk.: Wellmann György, In: Polgári jog: az új Ptk. 
magyarázata, főszerk.: Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, 64. o. 
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Az Európai Parlament az Irányelv 10. cikkét annyiban módosította, hogy az 

objektív és szubjektív határidőre vonatkozó szabályt összevonta és lehetővé tette, 

hogy a tagállami jog a versenyhatósági intézkedést ne az elévülés nyugvását, 

hanem az elévülés megszakadását kiváltó oknak minősítse. 

Howard megjegyzi, hogy az Irányelv nem rendelkezik arról, hogy a jogsértést 

megállapító jogerős határozat megtámadása hogyan érinti az elévülést, illetve az 

AssiDoman elv hogyan kerül alkalmazásra a versenyjogi kártérítési igények 

esetén.365 Az AssiDoman ügyben hozott ítéletében366 a Bíróság rögzítette, hogy az 

elévülés eltérő időpontban kezdődik abban az esetben, ha egyes kartellben részt 

vevő vállalkozások megtámadják a jogsértést megállapító határozatot, míg más 

kartellben részt vevő vállalkozások nem. 

Hegymegi-Barakonyi és Horányi szerint az Irányelvre tekintettel szükséges a 

magyar elévülési szabályok kiegészítése, mivel nem egyértelmű, hogy a károsult 

tudomásszerzését megelőzően, folytatólagos vagy ismétlődő jogsértés esetén, 

illetve versenyfelügyeleti eljárásra tekintettel az elévülés nyugszik.367 

Jelen értekezés álláspontja, hogy az Irányelv jogpolitikailag helyes módon az 

elévülés szabályait az egységes és folyamatos jogsértés jellegére tekintettel 

állapította meg, illetve rendezi a bírósági felülvizsgálat alatt álló versenyhatósági 

határozatok hatását az elévülésre (nyugvás). 

A fentiekre tekintettel az elévülés hatályos szabályai megfelelően alkalmazandók 

a kartelljogi kártérítési igényekre is: az elévülés nem kezdődik az egységes és 

folyamatos jogsértés megszűnése előtt és nyugszik addig, amíg a károsult nem 

rendelkezik az igényérvényesítéshez szükséges információkkal. Ugyanakkor 

indokolt külön szabályozni a következményi keresetek elévülési határidejét. 

                                                 
365 Ld. Howard, i.m. (3. lj.), 462. o. 
366 C-310/97. sz. AssiDoman ügyben 1999. szeptember 14. napján hozott ítélet, EBHT 1999., I-
5363. o. 
367 Ld. Hegymegi-Barakonyi – Horányi, i.m. (190. lj.), 13. o. 
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2.7. ÖSSZEGZÉS 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a versenyjogi jogellenesség és a 

magánjogi jogellenesség kizárólag abban az esetben független egymástól, ha 

önálló keresetről van szó (amikor a károsult a jogsértést megalapozó tényeket 

bizonyítja, míg a károkozó a tilalom alóli kivételeket megalapozó tényeket), 

illetve részben akkor, ha a következményi keresetet megelőző határozat a 

jogsértés hiányára vonatkozott. A versenyhatósági határozatok kötőerejével 

kapcsolatban az Irányelv szabályozása indokolt, mivel könnyíti a károsultak 

bizonyítási nehézségeit a jogsértés olyan részletei tekintetében, amelyek 

egyértelműen megállapításra kerültek, azonban az Irányelv indokolatlan 

megkülönböztetést alkalmaz a saját és a másik tagállam versenyhatóságai által 

hozott döntések tekintetében: két tagállam versenyhatósági határozatának 

egyenértékűnek kellene lennie, különös tekintettel az Európai Versenyhatóságok 

Hálózatára. A bizonyítási teher megfordulása lehetővé tenné a károkozók 

számára, hogy bírósági felülvizsgálat során jóváhagyott határozatban 

megállapított tényeket vitathasson. 

Megállapítható, hogy bár a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 

magatartások olyan káros hatásokhoz is vezetnek, melyek nem felelnek meg a 

polgári jogi kárfogalomnak, illetve melyek bizonyos feltételek mellett felelnek 

csak meg a polgári jogi kárfogalomnak, nem indokolt az elvi szintű kizárása 

annak, hogy egy károsult bármelyik káros hatás tekintetében megkísérelje a 

bizonyítást. A tényleges kár megállapítására vonatkozó módszerek a gyakorlatban 

könnyen alkalmazhatók, míg az elmaradt hasznon megállapítására vonatkozó 

módszereket bonyolultságukból kifolyólag valószínűleg nem maguk a perben 

eljáró bírók, hanem a bíróság által igénybe vett szakértők fogják alkalmazni. A 

kárszámítást könnyítő mechanizmusok terén a magyar jog megfelel az Irányelv 

követelményeinek a kárbecsléssel kapcsolatban és kifejezetten előremutató módon 

kárvélelemre vonatkozó szabályt is meghatároz. Ugyanakkor indokolt lenne a 

GVH közreműködése a bíróság kárszámításra vonatkozó eljárásában, különös 

tekintettel a károk nehezen kiszámítható része (elmaradt haszon, károk 

továbbhárítása), illetve a fogyasztók széles körét érintő károk esetében. A károk 
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továbbhárítása akkor mentesít a kártérítési felelősség alól, ha a károkozó 

bizonyítja, hogy közvetlen vevő a kárt teljes mértékben tovább tudta hárítani, ez 

nem járt jelentős erőfeszítéssel a közvetlen vevő részéről, a továbbhárítás nem 

volt indokolatlan, illetve a károkat nem olyan személyekre hárították tovább, akik 

nem képesek kártérítést igényelni. 

Megállapítható, hogy a jogi okozatosság (beszámítás) vizsgálata során figyelembe 

kell venni, hogy a nemzetközi kartellek általában nagy piaci lefedettséggel bírnak 

és a fogyasztók széles körét érintik, így versenytársak közötti versenykorlátozó 

célú magatartások esetén a jogsértés és a (fogyasztói) kár közötti szerves 

kapcsolat fogalmát (tárgybeli korlát) tágan kell értelmezni. Az előreláthatóság 

vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a nemzetközi kartelleket általában 

nagyméretű szervezettel és széleskörű szakismerettel rendelkező vállalkozások 

hozzák létre, így versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások esetén 

a károk előreláthatósági mércéjét (belátási képesség szerinti korlát) tágan kell 

értelmezni. Az okozati összefüggést közreható okok fennállása vagy harmadik fél 

szabad döntése önmagában nem szakítja meg, míg az előreláthatóságot a piaci 

információk sokasága vagy az azok figyeléséhez szükséges erőfeszítések 

nagysága önmagában nem zárják ki. 

A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások résztvevői tipikusan 

olyan szervezeti jogalanyok, akikkel szemben a társadalmi elvárhatóság magasabb 

mércét képez. Erre tekintettel, bár vizsgálni kell a polgári bíróságnak a 

felróhatóság kérdését, a vállalkozásokkal szembeni mérce megközelíti az objektív 

felelősséget. A versenyjog önellenőrzési működési mechanizmusára tekintettel a 

vállalkozások viselik a magatartásuk megfelelő jogi minősítésének kockázatát. Így 

a felróhatóság keretében csak nagyon szűk körben (ha az ügyvédi tanácsra vagy 

versenyhatósági határozatra, amire a vállalkozás támaszkodik, igaz, hogy az 

ügyvéd független / a versenyhatóság hatáskörrel rendelkezik, illetve azonos 

ténybeli és jogi körülményekre vonatkozik a tanács / határozat és nem 

nyilvánvalóan téves) vehető figyelembe a vállalkozás tévedése a jogi minősítést 

illetően. 
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Az egyetemleges felelősség valamilyen áttörése az engedékenységi politika 

hatékonyságának fokozása érdekében indokolt. Ez az áttörés azonban nem 

veszélyeztetheti a károsultak teljes kártérítéshez fűződő érdekét. A Tpvt. 88/D. § 

által alkalmazott megoldás az engedékenységi kérelmező kártérítési 

felelősségének fennállását nem érinti, ugyanakkor a károsultakat nehezebb 

helyzetbe hozza (például a behajthatatlanság bizonyításának szükségességével). 

Az Irányelv 11. cikk (4) bekezdése által alkalmazott megoldás korlátozza az 

engedékenységi kérelmező kártérítési felelősségének mértékét, azonban nem 

szünteti meg az engedékenységi kérelmező abból fakadó hátrányát, hogy vele 

szemben a versenyhatóság határozata jogerőssé válik. Ellentétben az Európai 

Parlament álláspontjával, indokolt a Tpvt. 88/D. §-a szerinti megoldás 

(egyetemlegesség időbeli áttörése) és az Irányelv 11. cikk (4) bekezdése szerinti 

megoldás (egyetemlegesség személyi áttörése) együttes alkalmazása. 

Megállapítható, továbbá, hogy érdemes külön szabályozni a versenyjogi 

jogsértésen alapuló kártérítési igények elévülési idejét, eltérően kezelve az önálló 

és a következményi kereseteket. Az Irányelv jogpolitikailag helyes módon az 

elévülés szabályait az egységes és folyamatos jogsértés jellegére tekintettel 

állapította meg, illetve rendezi a bírósági felülvizsgálat alatt álló versenyhatósági 

határozatok hatását az elévülésre (nyugvás). 

3. A VERSENYJOGI KÁRTÉRÍTÉS ELJÁRÁSJOGI 

KÉRDÉSEI 

3.1. PERBELI LEGITIMÁCIÓ 

3.1.1. Perlési joggal rendelkezők 

A perlési joggal kapcsolatos viták alapvetően arra vezethető vissza, hogy 

amennyiben a kereskedelmi láncolat kellően hosszú, a károkozók elkerülhetik a 

kártérítési felelősségük megállapítását a bizonyítás nehézségeire tekintettel.368 

                                                 
368 Ld. Petrucci, i.m. (200. lj.), 34. o. 
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Csépai és Szatmáry a Courage ügyben hozott ítéletre tekintettel hangsúlyozta, 

hogy az uniós joggal sem a végfelhasználók / fogyasztók (közvetett vevők), sem a 

versenytársak perindítási jogának kizárása (abszolút akadály) nem lenne 

összeegyeztethető.369 Azonban ez nem jelent korlátlan perlési jogot. A Bíróság 

ugyanebben az ügyben zárta ki azon személyek perlési jogát, akik részt vettek a 

jogsértésben és jelentős felelősséggel bírnak annak létrehozatalában.370 

Fejes rámutatott, hogy bár a versenyjogi jogirodalom elsősorban a jogsértő 

vállalkozások közvetlen vevőinek kártérítési keresetével foglalkozott, mind a 

közvetett vevők, mind a jogsértésben részt vevő vállalkozások (mind vertikális, 

mind horizontális kartell esetén) rendelkezhetnek perlési joggal. Álláspontja 

szerint a magyar jogban nincs elméleti akadálya, hogy a közvetett vevők is 

kártérítési pert indítsanak, mivel a perbeli legitimáció nem szükséges közvetlen 

szerződéses kapcsolat és a közvetett károkozás is jogellenes. Vertikális kartell 

esetén, a Courage ügyben hozott ítéletre tekintettel a jogsértésben részt vevő 

vállalkozás akkor perelhet, ha gazdasági alárendeltsége miatt kényszerült a 

jogsértő megállapodás megkötésére. Horizontális kartell esetén a károsultak felé 

egyetemlegesen felelős vállalkozások közötti belső megtérítési viszonyként 

jelenik meg a kártérítési per kérdése.371 

Szamosi a közvetett vevők – károkozóval szembeni közvetlen – perlési jogát a 

károkozás általános tilalmából vezeti le.372 

Van Dijk és Verboven kizártnak tartotta azon személyek perlési jogát, akik 

- az árernyő hatás következtében vásároltak magasabb áron; 

- a magasabb árak miatt nem vásároltak; illetve 

- a termelés korlátozása által érintett beszállítók.373 

                                                 
369 Ld. Csépai-Szatmáry, i.m. (119. lj.), 55. o. 
370 Ld. Mäsch, i.m. (44. lj.), 826. o. 
371 Ld. Fejes, i.m. (58. lj.), 101-102. o. 
372 Ld. Szamosi, i.m. (197. lj.), 56. o. 
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A Bíróság állami kártérítési felelősséggel kapcsolatos gyakorlatában is találhatunk 

példát a perlési jog korlátozására, abban az esetben, ha nincs közvetlen oksági 

kapcsolat a jogsértés és a kár között. Reich szerint a fogyasztók perlési jogát a 

közvetlen oksági kapcsolat hiánya miatt lehet megkérdőjelezni (a fogyasztók a 

magasabb árat nem a károkozó jogellenes, hanem a közvetlen vevő jogszerű 

magatartása miatt fizették).374 

Németországban a német versenytörvény 7. novellája megszüntette a védett jogi 

érdekre vonatkozó korlátozást, így elméletileg minden piaci szereplőnek van 

perlési joga. A tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó törvény375 2. § (1) 

bekezdés 2. pontja szerinti fogalom alapján ebbe a körbe tartoznak a 

versenytársak és a fogyasztók, továbbá minden vállalkozás, amely az érintett 

piacon terméket vagy szolgáltatást vásárol vagy értékesít. 

3.1.2. Közvetett vevők 

3.1.2.1. Önmásoló papír kartell 

A közelmúltban az önmásoló papír kartell ügyben merült fel a közvetett vevők 

perlési jogának problémája.  

Az ügyben egy német hitelintézet, mely egy formanyomtatványok gyártásával 

foglalkozó német vállalkozás felszámolójaként járt el, keresetet nyújtott be a 

mannheimi tartományi bíróság (Landgericht Mannheim) előtt a Papierfabrik 

August Koehler ellen. A Bizottság jogsértést megállapító határozatára376 

tekintettel következményi keresetről volt szó. Az ügy érdekessége az volt, hogy a 

felperes nem az alperes közvetlen vevője volt. A felperes négy papír 

nagykereskedelmi vállalkozástól szerezte be önmásoló papír szükségletét, melyek 

közül az egyik az alperes leányvállalata volt. A mannheimi bíróság ítéletében377 

                                                                                                                                      
373 Ld. van Dijk, Theon – Verboven, Frank: Quantification of damages, In: Issues in Competition 
Law and Policy, Volume III, Chapter 93, szerk.: Collins, W. Dale (ABA Section of Antitrust law 
2008), 2344. o. 
374 Ld. Reich, i.m. (45. lj.), 46. o. 
375 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2010 (BGBl. I S.254) 
376 A Bizottság 2001. december 20-i határozata (Ügyszám COMP/36.212 – Önmásoló papír) 
377 LG Mannheim, Urteil vom 29.04.2005 - 22 O (Kart) 74/04 
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elutasította a felperes kártérítési keresetét, mivel nem látta kellően bizonyítottnak 

a felperes kereseti jogát. 

A felperes fellebbezést nyújtott be a mannheimi tartományi bíróság ítélete ellen. A 

karlsruhei tartományi fellebbviteli bíróság (Oberlandesgericht Karlsruhe) 

ítéletében378 mindenekelőtt jóváhagyta, hogy a felszámoló érvényesítse a 

felszámolás alatt álló, károsult vállalkozás követelését. A felperes arra 

hivatkozott, hogy nem elfogadható az az álláspont, mely szerint csak a közvetlen 

vevők rendelkeznek kereseti joggal. A közvetett vevők (indirect purchaser) 

kereseti joga érdemi vizsgálat nélkül nem utasítható el abban az esetben, ha a 

kartellben résztvevő vállalkozás száz százalékos tulajdonában lévő leányvállalatán 

keresztül értékesítette az érintett terméket. A karlsruhei tartományi fellebbviteli 

bíróság elfogadta a felperes érvelését azon az alapon, hogy a közvetett vevők 

kereseti jogának elutasítása lehetővé tenné a kartellben résztvevő vállalkozások 

számára, hogy egy az érintett terméket értékesítő leányvállalat közbeékelésével 

megakadályozza a kártérítési igényeket.  

A felperes a karlsruhei tartományi fellebbviteli bíróság ítélete ellen felülvizsgálati 

kérelmet nyújtott be a német szövetségi legfelsőbb bírósághoz 

(Bundesgerichtshof) a teljes követelt kártérítés megítélése érdekében. A 

legfelsőbb bíróság ítéletében379 hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet és a 

karlsruhei tartományi fellebbviteli bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára 

utasította. A szövetségi legfelsőbb bíróság tehát megerősítette a közvetett vevők 

kereseti jogát.  

3.1.2.2. Korlátozás az Egyesült Államokban 

A közvetett vevők perlési jogával kapcsolatban gyakran idézik az Amerikai 

Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court) Illinois Brick ügyben 

hozott ítéletét,380 melyben a rögzítésre került, hogy a közvetett vevők nem 

jogosultak közvetlenül a károkozóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni. 

                                                 
378 OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.06.2010 - VI U (Kart) 118/05 
379 Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.06.2011 – KZR 75/10 
380 Illinois Brick Co. v Illinois, 431 US 720 (1977) 
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Ahogy arra Csépai is rámutat, az amerikai legfelsőbb bíróság ebben az ügyben 

alapvetően jogpolitikai indokokra támaszkodva korlátozta a közvetett vevők 

perlési jogát. A bíróság alapvetően három indokra hivatkozott: 

- a korlátozás szükséges annak érdekében, hogy a bíróságoknak ne kelljen 

végigkövetniük a kárt a kereskedelmi (termelési / értékesítési) láncolaton, 

mely rendkívül bonyolulttá tenné az egyes ügyek tárgyalását; 

- a korlátozás szükséges annak érdekében, hogy a bíróságoknak ne kelljen 

többszörösen (közvetlen és közvetett vevőkkel szemben is) megállapítani a 

károkozók felelősségét; illetve 

- a korlátozás szükséges a magánjogi érvényesítés elrettentő hatásának 

megóvása érdekében, hogy a kártérítési igényeket az arra alkalmasabb 

közvetlen vevők érvényesítsék.381 

A versenyjogi jogirodalomban azonban a fenti indokokat sok szempontból 

vitatták. 

A közvetett vevők kártérítési igényeinek tárgyalása (bizonyítás) általában valóban 

költséges és bonyolult a szétszórt károkra tekintettel. Ez nem csak a 

hatékonyságot érinti, de a pereskedés társadalmi költségeit is: többletköltségekhez 

vezet, hogy a bíróságoknak kiterjedt és bonyolult ügyeket kell tárgyalniuk. 

Hellwig álláspontja szerint a közvetett vevők perlési jogának megengedése mellett 

szól a teljes kártérítés elve, illetve a közvetett perlési jogát indokolja a közvetlen 

vevők és a károkozók összejátszásának megakadályozása is.382 

A többszörös felelősségre támaszkodó indokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, 

hogy a bíróságok képesek lehetnek a felek által rendelkezésre bocsátott 

bizonyítékok alapján végigkövetni a kár a kereskedelmi láncolaton. Elképzelhető 

olyan eset is, ahol a közvetett vevők kárigényének megállapítása egyszerű, így 

perlési joguk kizárása nem indokolt. Továbbá, figyelembe véve, hogy a közvetlen 

                                                 
381 Ld. Csépai Balázs: A versenykorlátozási tilalom magánjogi érvényesítésének lehetőségei az 
európai és a magyar jogban, In: Az európai közösségi és a magyar versenyjog aktuális irányai, 
szerk.: Vörös Imre, Budapest, 2008. MTA Jogtudományi Intézet, 74. o. 
382 Ld. Hellwig, i.m. (199. lj.), 157. o. 



123 
 

vevők az áremelkedés teljes továbbhárítása mellett is elszenvedhetnek károkat (az 

áthárítás költségei és annak következtében beálló forgalomcsökkenés), az 

áremelkedés továbbhárítása esetén nem többszörös, hanem párhuzamos 

felelősségről beszélhetünk.383 

Az elrettentő hatás megóvására vonatkozó érvvel kapcsolatban meg kell jegyezni, 

hogy valóban a közvetlen vevők – károkozókkal való közvetlen üzleti kapcsolatuk 

révén – vannak a legjobb helyzetben a jogsértés felfedezésére és bizonyítására.384 

Azonban e közvetlen üzleti kapcsolat fenntartásához fűződő érdek a közvetlen 

vevőket ellenérdekeltté teheti a kártérítési per megindítása tekintetében.385  

Az amerikai joggyakorlat három kivételt dolgozott ki a fenti szabály alól, így a 

közvetett vevők a szövetségi antitröszt jog alapján is perelhetnek 

- tulajdonosi vagy irányítási viszony (ownership or control) esetén: ha a 

közvetlen vevő a kartellben részt vevő vállalkozások tulajdonát képezi 

vagy irányítása alatt áll; 

- költség-áthárító szerződések (cost-plus contracts) esetén: ha a közvetlen 

vevők fix mennyiségre vonatkozó szerződést kötöttek, amely a 

nyereségüket a költségeken felüli jutalékban határozza meg; illetve 

- a jogsértésben való részvétel (co-conspirator) esetén: ha a közvetlen vevő 

részt vett a kartellben.386 

A Legfelsőbb Bíróság ARC ügyben hozott ítéletében387 fenntartotta a szövetségi 

államok azon jogát, hogy a Legfelsőbb Bíróság precedensét visszavonják 

(repealer). Ezt követően a szövetségi államok többsége élt is a lehetőséggel és az 

állami antitröszt jog tekintetében megengedték a közvetett vevők perlési jogát. 

                                                 
383 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 476. o. 
384 Ld. Rüggeberg - Schinkel, i.m. (225. lj.), 397. o. 
385 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 475. o. 
386 Ld. Hamilton, Andrea – Henry, David: Bricks, Beer and Shoes: Indirect Standing int he 
European Union and the United States, GCLR, 2012. 3. szám, 115. o. 
387 California v ARC America, 490 US 93 (1989) 
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3.1.2.3. Közvetett vevők perlési joga Európában 

Rübbeberg és Schinkel azon az állásponton voltak, hogy Európában a perlési jog 

ilyen korlátozása kizárólag akkor lenne lehetséges, ha olyan Európában kevésbé 

népszerű amerikai jogintézmények honosításával járna együtt, mint a többszörös 

kártérítés, a csoportkereset és az ügyvédi sikerdíj.388 

A Bíróság a Courage ügyben hozott ítéletével nem kizárólag az uniós versenyjog 

kártérítési perekben való közvetlen alkalmazhatósága, de a perlési jog 

tekintetében is állást foglalt: az uniós joggal összeegyeztethetetlennek találta a 

jogsértésben részt vevő fél perlési jogát kizáró tagállami szabályt, mivel az 

abszolút korlátot állapított meg bizonyos magánszemélyek perlési jogát illetően. 

Ahogy Böge és Ost is rámutatnak, a Bíróság nem zárta ki a perlési jog bármely 

korlátozását, az ítéletből az a következtetés is levonható, hogy bármely károsult 

jogosult a perindításra.389 Komninos álláspontja szerint a Bíróság ítélete mögött az 

állt, hogy az okozatiság bizonyítása kellő biztosítékot nyújt a megalapozatlan 

keresetek ellen és az okozatiság bizonyítására vonatkozó szabályok 

összeegyeztethetők az uniós joggal, szemben a perlési jog teljes kizárásával.390 

Az Összehasonlító Tanulmány rámutatott, hogy egyik tagállamban sem születtek 

a közvetett vevők perlési jogára vonatkozó ítéletek, azonban elméletileg minden 

tagállamban fennáll a közvetett vevők perlési lehetősége (bár néhány tagállamban 

a közvetlen okozatiság megkövetelése akadályát képezheti a perlés 

sikerességének).391 

A Zöld Könyv 2.4 pontja említette, hogy a közvetett vevők esetén kétséges, hogy 

a károsult tudja bizonyítani a kár mértékét vagy az oksági kapcsolatot. Erre 

tekintettel a „G” kérdésre meghatározott válaszlehetőségek közül a 22. lehetőség 

kifejezetten kizárta volna a közvetett vevők kereseti jogát (a kár továbbhárításán 

alapuló védekezés kizárása mellett). A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum kifejtette, hogy a közvetett vevők kereseti jogának 

                                                 
388 Ld. Rüggeberg - Schinkel, i.m. (225. lj.), 404. o. 
389 Ld. Böge - Ost, i.m. (239. lj.), 201. o. 
390 Ld. Komninos, i.m. (52. lj.), 193. o. 
391 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 78. o. 
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korlátozása összeegyeztethető az uniós joggal, így a Courage ügyben hozott 

ítélettel, amennyiben a korlátozás szükséges az uniós versenyjog érvényesítésének 

hatékonyságához (azon az alapon, hogy a közvetlen vevők jobb helyzetben 

vannak az igényérvényesítés szempontjából).392 

A Fehér Könyv 2.1 pontja említette, hogy a Bíróság a Manfredi ügyben hozott 

ítéletével megerősítette, hogy a közvetett vevők perlési jogának korlátozása nem 

indokolt. A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy összeegyeztethetők az uniós joggal azon tagállami szabályok, 

melyek korlátozzák a közvetett vevők perlési jogát az oksági kapcsolat hiányára 

(jogsértés és kár közötti távolabbi kapcsolatra) tekintettel.393 

Az Irányelvjavaslat nem tartalmazott kifejezett rendelkezést a közvetett vevők 

perlési jogával kapcsolatban. 

Az Európai Parlament az Irányelv egy új 12. cikk-kel egészítette ki: a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy bárki – függetlenül attól, hogy közvetlen 

vagy közvetett vevő – érvényesíthesse kártérítési igényét. 

A fentiekre tekintettel rögzíthető, hogy a közvetett vevők rendelkeznek perlési 

joggal a magyar jog szerint is. Ugyanakkor elképzelhető a kartelljogi kártérítési 

igény tekintetében a perlési jog korlátozása. Indokolt, hogy ez a korlátozás 

tükrözze a károk továbbhárításával kapcsolatban megfogalmazott korlátozásokat 

(okozatiság nem áll fenn). Így amennyiben a károk továbbhárítása tekintetében 

megfelelő bírósági iránymutatás születne, a közvetett vevők perlési joga 

tekintetében kifejezett beavatkozásra nincs szükség.  

3.1.3. Kollektív jogorvoslat 

3.1.3.1. Kollektív jogorvoslat jogpolitikai alapja 

A kollektív jogorvoslati mechanizmusok bevezetése kifejezetten a fogyasztókat 

ért károk tekintetében indokolt. Ahogy Csécsy fogalmaz, a magánjognak azért 

                                                 
392 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 180. pontját 
393 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 37. pontját 
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kell foglalkoznia a fogyasztó igényérvényesítés elősegítésével, mert az alanyi 

jogok védelme csak akkor teljes, ha azok érvényesítése minden tényleges és 

potenciális jogosult számára lehetséges, valódi, hozzáférhető, egyszerű és 

alacsony költséget felemésztő eszközök útján.394 Stadler álláspontja szerint 

azonban a fogyasztókat ért károk esetén két olyan probléma jelentkezik, amelyek 

kezeléséhez a jogalkotó beavatkozására van szükség: a sokszereplős per okozta 

eljárásjogi bonyodalmak, illetve kisösszegű kár miatti motivációs hiány.395 

Komninos azt a francia ügyet említette példaként, amelyben egy 

fogyasztóvédelmi szervezet396 több mint 12 ezer keresetet gyűjtött össze – egyik 

követelés sem volt nagyobb értékű, mint 150 euró – 10 hónap alatt, a végén négy 

teherautót megtöltő periratot benyújtva a bírósághoz.397 A fogyasztóvédelmi 

szervezet keresetét a párizsi fellebbviteli bíróság (Cour d'appel de Paris) jogerősen 

elutasította, mivel a felperesek jogsértő toborzásának tartotta, hogy a szervezet 

egy internetes oldalon (cartelmobile.org) keresztül gyűjtötte össze a kártérítési 

igényeket. 

Csépai – a fogyasztók perlési motivációjának hiányával kapcsolatban – a 

budapesti mozi kartellt398 használta példaként, amely esetben a kartellben részt 

vevő, mozi-üzemeltető vállalkozások 100 forinttal emelték meg a mozijegyek 

árát. Bár a kartell által okozott teljes kár a látogatottsági adatokra tekintettel 

százmilliós nagyságrendű lehetett, az egyes mozilátogatók összes kára az 1000 

forintot is alig érhette el.399 

Nagy három tényezőt hangsúlyozott, amelyek visszatartják a fogyasztókat 

kisösszegű követeléseik érvényesítésétől: 

                                                 
394 Ld. Csécsy Andrea: Speciális igényérvényesítési lehetőségek a fogyasztóvédelmi jogban, In: 
Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában, szerk.: Szikora Veronika, Debrecen, 2009. 
Debreceni Állam- és Jogtudomnyi Kar Polgári Jogi Tanszékének kiadványa, 83. o. 
395 Ld. Stadler, Astrid: Collective action as an efficient means for the enforcement of European 
competition law, In: Private Enforcement of EC Competition Law, szerk.: Basedow, Jürgen, Hága, 
2007. Kluwer Law International, 200. o. 
396 Association de defense des consommateurs UFC – Que choisir kontra Orange, SFR és 
Bouygues 
397 Ld. Komninos, i.m. (52. lj.), 235. o. 
398 A GVH Versenytanács 2003. november 17-i határozata a Vj-70/2002. sz. ügyben 
399 Ld. Csépai, i.m. (381. lj.), 65. o. 



127 
 

- kivételek a pervesztes perköltségviselése („vesztes fizet elve”) alól: meg 

nem térülő kiadások és meg nem térítendő kiadások; 

- a perindítás előzetes jogi költségei; 

- a perköltségviselés kockázata.400 

Csécsy a fogyasztók igényérvényesítésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 

fogyasztók szélesebb körét érintő jogsértések esetén a klasszikus perjogi 

struktúrák (azaz csak a perben álló felekre kötelező döntés lehetősége) 

tarthatatlanok és ez a felismerés vezetett a kontinentális jogrendszerekben a 

közérdekű keresetek (popularis actio), az angolszász jogrendszerekben a 

csoportkeresetek (class action) bevezetéséhez.401 

A kisértékű, szétszórt károk érvényesítésnek kezelésére a hagyományos polgári 

eljárásjogi eszköztár alkalmatlan, figyelembe véve a nyilvánvaló motivációs 

hiányt az alacsony értékű kártérítési igények érvényesítésére és a probléma 

feloldására a különböző kollektív jogorvoslati mechanizmusok közül a képviseleti 

keresetek tűnnek a legalkalmasabbnak.402 

3.1.3.2. Kollektív jogorvoslat formák tipizálása 

A Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentum szerint a „kollektív jogorvoslat 

széles körű fogalmába mindazon mechanizmusok beletartoznak, amelyek révén 

elérhető a felperesek sokaságát érintő jogellenes üzleti gyakorlatok befejezése 

vagy megelőzése, vagy az ilyen gyakorlatokkal okozott kár megtérítése.”403 

Jelen tanulmány ugyanakkor kizárólag azon kollektív jogorvoslati 

mechanizmusokkal foglalkozik, amelyek kártérítés megítéléséhez vezethetnek. 

Az Összehasonlító Tanulmány megkülönböztette 

                                                 
400 Ld. Nagy Csongor István: A csoportos igényérvényesítés gazdaságtana és lehetőségei a magyar 
jogban, Jogtudományi Közlöny, 2011. 3. szám, 165. o. 
401 Ld. Csécsy, i.m. (394. lj.), 85. o. 
402 Ld. Marcos - Graells, i.m. (91. lj.), 478-479. o. 
403 Ld. Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentum (30. lj.), 7. pont 
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- a közérdekű kereseteket (public interest litigation): amikor egy szervezet 

nem meghatározott vagy meghatározható személyekből álló csoport javára 

érvényesít igényt; 

- képviseleti kereseteket (representative actions): amikor egy szervezet 

meghatározott személyekből álló csoport javára érvényesít igényt; 

- a csoportkereseteket (class action): amikor egy személy egy nem 

meghatározott személyekből álló csoport javára érvényesít igényt; 

- a kollektív kereseteket (collective actions): amikor egy személy egy 

meghatározott vagy meghatározható személyekből álló csoport javára 

érvényesít igényt; 

- a pertársaságot (joint claim); és 

- a kereseti követelés engedményezését.404 

Az Összehasonlító Tanulmány a közérdekű kereseteket elsősorban nem a kereseti 

joggal rendelkező szervezet alapján különbözteti meg a képviseleti keresetektől, 

hanem azon az alapon, hogy a megítélt kártérítés mely személyeket illeti 

(közérdekű kereset esetén a kereseti joggal rendelkező szervezetet vagy az 

államot).  

Az Összehasonlító Tanulmány a kollektív keresetek helyzetét a tagállamokban 

2004-ben a következőképpen rögzítette: 

- a pertársaság intézménye minden tagállamban létezik; 

- közérdekű keresetek – a fenti értelemben – egyik tagállamban sem léteznek; 

- csoportkeresetek / kollektív keresetek három tagállamban léteznek 

(Portugália, Svédország és Spanyolország); 

- a képviseleti keresetek korlátozott mértékben elismertek (Belgium és 

Franciaország); 

                                                 
404 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 43. o. 
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- a követelések engedményezésével kapcsolatban Ausztriát, Németországot és 

Hollandiát említi példaként.405 

3.1.3.3. Kollektív jogorvoslat szabályozása 

3.1.3.3.1. Versenyjogi kártérítéssel kapcsolatos szabályok 

A Zöld Könyv 2.5 pontjában megfogalmazott „H” kérdésre meghatározott 

válaszlehetőségek közül a 25. lehetőség a fogyasztói szövetségek kereseti jogát 

említette a nagyszámú, de kis összegű kártérítési igények egyetlen keresetbe 

történő összevonásának lehetséges módszereként.  

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum kifejtette, hogy bár a 

fogyasztói érdekek érvényesítését jelenleg is egyszerűsítik a kisértékű 

követelésekre vonatkozó speciális uniós szabályok,406 indokolt lehet kollektív 

jogorvoslati eszköz bevezetése.407 Mivel a kollektív jogorvoslati mechanizmusok 

közül a fogyasztói érdekvédelmi szervezetek kártérítési keresete az, ami nem 

idegen ez európai jogrendszerektől, a fogyasztói kártérítési igények tekintetében a 

Zöld Könyv erre összpontosít. Ugyanakkor a nem fogyasztói kártérítési igények 

tekintetében is felmerül egyfajta opt-in kollektív jogorvoslati mechanizmus 

bevezetése.408 

A Fehér Könyv 2.1 pontja a kollektív jogorvoslat két, egymást kiegészítő 

mechanizmusának alkalmazását javasolta: 

- képviseleti kereset: a jogszabály által előzetesen vagy bíróság által ad hoc 

módon feljogosított szervezetek kártérítési keresete; 

- kollektív kereset: részvételen alapuló (opt-in) közös kereset. 

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum a feljogosított 

szervezetek kártérítési keresetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 

                                                 
405 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 44-46. o. 
406 A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 2007. július 11-i 861/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 199., 2007.7.31., 1. o. 
407 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 192. pontját 
408 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 198. és 201. pontjait 
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tagállamoknak a kártérítési kereset indítására jogosult szervezetek felett 

felügyeletet kell gyakorolniuk. Ez az állami felügyelet teszi lehetővé, hogy a 

feljogosított szervezetek nem kizárólag abban a tagállamban járhatnak el, 

amelyben feljogosították őket kártérítési kereset indítására, hanem az összes 

tagállamban.409 A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum a 

kollektív keresetekkel kapcsolatban kifejtette, hogy az opt-out jellegű keresetek 

esetén nagy a kockázata annak, hogy a károsultak elveszítik az irányítás felett és 

egyes magánérdekek fogják meghatározni az eljárás menetét, így az opt-in jellegű 

keresetek alkalmazása célszerűbb.410 Végül a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati 

munkadokumentum megállapította, hogy a kollektív jogorvoslati mechanizmusok 

nem jelenthetnek kizárólagos igényérvényesítést, az egyéni kereseteknek mind a 

fogyasztói szervezetek képviseleti keresete, mind a kollektív keresetek esetén 

lehetségesnek kell lennie.411 

3.1.3.3.2. Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 

A Kollektív Jogorvoslati Ajánlás alapvetően – a Fehér Könyv javaslatainak 

megfelelően – a képviseleti keresetekre és a kollektív keresetekre vonatkozóan 

fogalmaz meg javaslatokat. 

A Kollektív Jogorvoslati Ajánlás – a kollektív jogorvoslat tág fogalmára 

tekintettel – meghatároz általános követelményeket és kártérítési keresetekre 

vonatkozó különös követelményeket. 

Az általános követelmények között a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás az alábbiakat 

rögzíti: 

- Képviseleti szervek lehetnek jogszabály által kijelölt vagy hatóság / bíróság 

által kijelölt (eseti) szervezetek, de elképzelhető az is, hogy valamely 

hatóság járjon el képviseleti szervként.412 

                                                 
409 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 51. és 55. pontjait 
410 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 58. pontját 
411 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 61. pontját 
412 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 6. és 7. pontjait 
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- Képviseleti szervekkel szembeni követelmények: (i) non-profit, (ii) 

szervezet fő célja az érintett jogok érvényesítése és (iii) megfelelő 

kapacitással rendelkezik.413 

- A felperesnek nyilatkoznia kell per során felhasználni kívánt források 

eredetéről. Amennyiben harmadik fél finanszírozza a képviseleti szerv 

eljárását, a finanszírozó fél nem befolyásolhatja eljárási döntéseket, nem 

lehet az alperes versenytárs és nem kérhet túlzott mértékű kamatot a 

finanszírozással kapcsolatban.414 

- A károsultak megfelelő tájékoztatása érdekében a tagállamoknak 

ingyenesen bárki számára hozzáférhető nyilvántartást kell vezetniük 

kollektív jogorvoslati keresetekről.415 

A kártérítési keresetekkel kapcsolatban a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás az alábbi 

szabályokat határozza meg: 

- Kártérítési keresetet kizárólag a részvétel kinyilvánításán alapuló (opt-in) 

felperesi pertársaság indíthat, melyből jogerős ítélet előtt bármikor ki lehet 

lépni és melyhez a jogerős ítélet előtt bármikor lehet csatlakozni.416 

- Kollektív kártérítési kereset esetén a tagállamok nem tehetik lehetővé 

ügyvédi sikerdíj kikötését.417 

- A tagállamok nem teszik lehetővé, hogy kollektív kártérítési kereset 

formájában az egyéni keresetek összegét meghaladó büntető kártérítés 

(exemplary / punitive damages) kerüljön érvényesítésre.418 

- A kollektív kártérítési kereseteket finanszírozó fél díjazása vagy az általa 

finanszírozásért kikötött kamat nem alapulhat a kártérítés összegén.419 

                                                 
413 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 4. pontját 
414 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 14. és 16. pontjait 
415 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 35. pontját 
416 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 21-23. pontjait 
417 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 30. pontját 
418 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 31. pontját 
419 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 32. pontját 
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- Ha hatóság felhatalmazással rendelkezik jogsértést megállapító határozat 

meghozatalára, kollektív kártérítési kereset csak e hatóság eljárásának 

végleges lezárultát követően (következményi keresetként) indítható.420 

A Kollektív Jogorvoslati Ajánlással szemben kritikaként fogalmazható meg, hogy 

az általános követelmények – az erőforrásokkal szembeni elvárások révén – 

túlzott mértékben korlátozza azon szervezetek körét, amelyek képviseleti keresetet 

indíthatnak, a különös követelmények pedig indokolatlanul a következményi 

keresetekre korlátozza a kollektív keresetek lehetőségét. 

3.1.3.3.3. Kollektív keresetek az angol jogban 

Az Egyesült Királyságban eltérő szabályozás irányadó az önálló és a 

következményi csoportos keresetekre. Önálló kereseteket az általános bíróságok 

(High Court) előtt lehet indítani csoportper végzés (Group Litigation Order) útján, 

míg következményi kereseteket versenyjogi fellebbviteli törvényszék 

(Competition Appeal Tribunal) előtt lehet indítani. A két lehetőség közül a 

felperes szabadon választhat. 

A CPR 19.10 szabálya alapján van lehetőség csoportper végzés kibocsátására. A 

csoportper végzést a bíróság akkor bocsát ki, ha számos kereset van, melyeket egy 

közös jog- vagy ténykérdés köt össze, ennek megfelelően, ha a felperes ilyen 

csoportper végzés kibocsátását kéri, keresetében meg kell jelölnie a lehetséges 

felperesek számát, illetve a közös jog- vagy ténykérdést. A csoportper végzés 

meghatározza a csoport nyilvántartására vonatkozó szabályokat, a közös kérdést, 

ami a csoport tagjait összeköti, illetve a kijelölt bíróságot, melynek kizárólagos 

hatásköre van a csoporthoz tartozó vagy ahhoz később csatlakozó keresetek 

megítélésére.421  

A csoportper végzés egy opt-in megoldás, hiszen a csoporthoz csak az tartozhat, 

aki keresetet nyújt be bíróság előtt. A csoportper végzésben kerül meghatározásra, 

hogy a csoporthoz tartozó, még nyilvántartásba nem vett kereset esetén 

felfüggesztésre, áttételre kerül sor vagy elutasítják a keresetet és azt újból a 
                                                 
420 Ld. a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás 33. pontját 
421 CPR 19.11 szabály 
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kijelölt bíróság előtt be kell nyújtani. A csoportnyilvántartásból bármikor kérni 

lehet a kereset törlését, ami nem minősül a kereset visszavonásának. 

A csoporthoz tartozó keresetre vonatkozó ítélet kihat az összes csoporthoz tartozó 

keresetre.422 Ez az összes csoporthoz tartozó keresetre kiható ítélet egy 

próbaperben születik meg. A kijelölt bíróság határozza meg, hogy melyik 

csoporthoz tartozó keresetből lesz próbaper, melyik jogi képviselő válik vezető 

jogi képviselővé, illetve hogyan és meddig lehet a csoporthoz csatlakozni.423 A 

kijelölt bíróságnak ezen túl is széleskörű ügykezelési jogosítványai vannak, így 

például rendelkezik a próbaper költségének, illetve az egyéb perköltségek 

viselésének csoporton belüli megosztásáról. Ha a próbaperben perbeli egyezség 

születik, a kijelölt bíróság új keresetet határoz meg, mely próbaperként zajlik 

tovább. A csoportperek párhuzamosságának elkerülése érdekében a Law Society 

nyilvántartja az összes kibocsátott csoportpert.  

Egy további lehetőség a légi árufuvarozási kartell ügyben merült fel. Az ügyben 

két vágott virág nagykereskedő és importőr keresetet nyújtott be az angol bíróság 

előtt a British Airways ellen. A felperes a kartellben résztvevő vállalkozások 

egyetemleges felelősségére tekintettel nem tartotta szükségesnek további 

vállalkozások alperesként való bevonását a perbe. A felperes nem hivatkozott 

versenyhatósági határozatra, mely megállapította volna a kartell létezését, így 

önálló keresetről volt szó.  

A kereset támaszkodott azon információra, amely az Amerikai Egyesült 

Államokban egyes légitársaságok ellen indult eljárásban került nyilvánosságra. 

Ezen eljárásban a British Airways ellen vádalku alapján bírságot szabtak ki. A 

Bizottság a kereset benyújtását követően kibocsátott kifogásközlésével (statement 

of objections) indított eljárást. A Bizottság végül határozatában424 megállapította, 

hogy 11 légitársaság a légi árufuvarozás piacán – üzemanyag- és biztosítási pótdíj, 

illetve biztonsági intézkedések költségei megemelésére vonatkozó – 

versenykorlátozó megállapodásban vett részt. Az érintett szolgáltatást elsősorban 

                                                 
422 CPR 19.12 szabály 
423 CPR 19.13 szabály 
424 A Bizottság 2010. november 9-i határozata (Ügyszám COMP/E-1/39.258 – Légi árufuvarozás) 
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romlandó termékekhez veszik igénybe, a kartellben résztvevő vállalkozások 

ügyfelei (közvetlen vevők) az ilyen termékek nagykereskedelmével foglalkozó 

cégek voltak.  

A felperesek megpróbálták kiterjeszteni a keresetüket azon az alapon, hogy az 

angol polgári perrendtartás (Civil Procedure Rules, „CPR”) 19.6 szabálya alapján 

lehetőség van képviseleti keresetet indítani, amennyiben a képviselt felperesek 

érdekei azonosak és azok bármikor kérhetik a képviselet alóli kikerülést (opt-out). 

A felperesek kb. 180 további vállalkozásra, a kartellben résztvevő felek közvetlen 

és közvetett vevőire kívánták kiterjeszteni képviselet útján a keresetet.  

Az alperes kérte a kereset képviseleti jellegének elutasítását a bíróságtól. Az 

alperes arra hivatkozott, hogy a képviseleti kereset érdekazonosságra vonatkozó 

feltétele nem teljesül, mivel a képviselt felperesek között érdekellentét állhat fenn 

a kár bizonyítása során. A kár továbbhárítására vonatkozóan a közvetlen vevők és 

a közvetett vevők keresetük megalapozottsága érdekében ellentétes álláspontra 

kényszerülnek (a közvetlen vevőknek azt kell állítania, hogy a kár nem került 

továbbhárításra, míg a közvetett vevőknek azt kell állítania, hogy a kár 

továbbhárításra került, ahhoz, hogy keresetük megalapozott legyen).  

A felperesek arra hivatkoztak, hogy a kár esetleges továbbhárítása érdemi kérdés, 

amit csak a kereset képviseleti jellegének elfogadása után tisztázhat a bíróság.  

Az angol bíróság ítéletében425 elutasította a kereset képviseleti jellegét. Az angol 

bíróság hangsúlyozta, hogy a potenciális felperesek nagy száma vagy nagy 

földrajzi szórása önmagában nem lehet akadálya a képviseleti kereset 

elfogadottságának, ugyanakkor az érdekazonosságnak a kereset benyújtásakor 

fenn kell állnia, így az nem függhet az ügy érdemi megítélésének eredményétől. 

Az angol bíróság kifejtette, hogy az érdekazonosság feltétele, hogy a képviselet 

minden képviselt felperes számára előnyös, ami a közvetett vevők esetében nem 

áll fenn. Az angol bíróság arra is rámutatott, hogy ilyen esetekre a CPR 19.11 

                                                 
425 Emerald Supplies Ltd and others v British Airways Plc [2009] EWHC 741 (Ch) (08 April 
2009) 
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szabálya alapján indítható csoportper (group litigation order) alkalmasabb, bár a 

csoportperben született ítélet csak a perbevont felperesekre terjedne ki (opt-in).  

A felperesek fellebbezést nyújtottak be az angol bíróság ítélete ellen, melyben arra 

hivatkoztak, hogy az alperes nem próbálná meg kizárni a kereset képviseleti 

jellegét, ha érdemi védekezést tudna előterjeszteni a perben, hiszen ha a kereset 

megalapozatlan lenne, annak képviseleti jellege az alperes számára kedvező, 

mivel az ítélet hatálya az összes képviselt felperesre kiterjedne. Az alperes úgy 

reagált a felperesek azon törekvésére, hogy a kereset képviseleti jellegét 

elfogadtassák, hogy kezdeményezte további 34 légi társaság alperesként történő 

perbevonását. Az angol fellebbviteli bíróság ítéletében426 kifejtette, hogy egyetért 

az elsőfokú bírósággal abból a szempontból, hogy a közvetlen vevők és a 

közvetett vevők között érdekazonosság nem állhat fenn és végül elutasította a 

felperesek fellebbezését. 

3.1.3.3.4. Kollektív keresetek a magyar jogban 

3.1.3.3.4.1.Hatályos magyar szabályozás 

Ahogy Ruszthiné rámutatott, a pertársasághoz szükséges hasonló jogi alapnak az 

azonos jogszabályból eredő igények, míg hasonló ténybeli alapnak az azonos 

bizonyítás útján megállapítható tényállások minősülnek. Hangsúlyozta továbbá, 

hogy a pertársaság intézménye csak kisebb csoportok igényérvényesítésére 

használható és a magyar szabályozás nem alkalmas nagyszámú károsult kártérítési 

igényének kezelésére.427 

A hatályos magyar perjogi szabályok vizsgálata alapján Csépai rámutatott, hogy a 

Pp. 51. § a) pontja szerinti egységes (kényszerű) pertársaság és a Pp. 51. § b) 

pontja szerinti egyszerű pertársaság szabályainak alkalmazását versenyjogi 

kártérítésekre csak nagyon korlátozott esetekben (előbbit forgalmazói 

megállapodások, utóbbit közbeszerzési kartellek esetén) tartja valószínűnek. Bár a 

                                                 
426 Emerald Supplies Ltd and others v British Airways Plc [2010] EWCA Civ 1284 (18 November 
2010) 
427 Ld. Ruszthiné Juhász Dorina: A kártérítési igény előterjesztője, avagy ki jogosult bírósághoz 
fordulni, In: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha 
Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 278. o. 
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Pp. 51. § c) pontja szerinti egyszerű pertársaság szabályait alkalmasabbnak tartja, 

egyrészről e szabály alkalmazását szűkíti, hogy a bíróságnak az összes alperesre 

illetékességgel kell rendelkeznie, másrészről e szabály alkalmazásának 

jelentőségét korlátozza, hogy az egyszerű pertársaság esetén a pertársak perbeli 

cselekményei nem terjednek ki a pertársaság többi tagjára, így nem teszi lehetővé 

a hatékony, közös fellépést.428 

3.1.3.3.4.1.Pp. módosítás 

Az Országgyűlés 2010. február 22-én fogadta el a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. évi törvény módosításáról szóló T/11332. számú törvényjavaslatot 

(„Törvényjavaslat”), mely a csoportos igényérvényesítés szabályait vezette volna 

be. Bár a Törvényjavaslat sose lépett hatályba, a csoportperek magyar 

szabályozásának első modelljeként lehet rá tekinteni. 

A Törvényjavaslat egyszerre teremtette volna meg az opt-in, illetve az opt-out 

keresetek lehetőségét, de a Törvényjavaslat a létesítő okiratuk alapján jogvitával 

kapcsolatos területen érdekvédelmet ellátó társadalmi szervezetek, az ügyész, 

illetve felhatalmazott közigazgatási szervek számára is lehetővé tette volna 

csoportos per indítását. 

A csoportos perek az egységes pertársaság speciális eseteként lettek volna 

szabályozva. A csoportos per alapján létrejövő pertársaság többletjogosultsága a 

rendes pertársasághoz képest az lett volna, hogy a pertársak a többi pertársra 

kiterjedő hatállyal tehetnek egyezségre vagy jogról való lemondásra vonatkozó 

nyilatkozatot többségi döntés formájában. A Törvényjavaslat kiemelt szerepet 

szánt volna a csoportos per kezdeményezőjének, mivel ő határozta volna meg a 

keresetben a csoportképző tényezőt, az ő nyilatkozatai élveztek volna elsőbbséget 

a per során, illetve ő előlegezte volna a perköltséget. 

A csoportos per indításának a feltételei a következők lettek volna a 

Törvényjavaslat szerint: (i) a jelentős számú érintett; (ii) az azonos jogi és 

lényegileg hasonló ténybeli alap; illetve (iii) az objektív csoportképző tényezők.  

                                                 
428 Ld. Csépai, i.m. (381. lj.), 68-69. o. 
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A Törvényjavaslat a csoportos per alapjának egy speciális ügyvédi megbízási 

szerződést tekintett volna, mely a pertársaság tagjai közötti viszonyt lett volna 

hivatott rendezni. 

A bíróság külön végzésben döntött volna a csoportos per megengedhetőségéről. A 

bíróságnak az ítéletben kellett volna rendelkeznie arról, hogy a csoporthoz 

tartozást a károsultak hogyan bizonyíthatják. 

A csoport tagjaira azok perben állása nélkül kiterjedő ítélet esetén az igényüket 

külön érvényesíteni kívánó károsultak a jogerős ítélet nyilvánosságra hozatalát 

követő egy éves elévülési, két éves jogvesztő határidőn belül kérhették volna, 

hogy kerüljenek ki az ítélet joghatálya alól. 

A köztársasági elnök 2010. március 10-én megfontolásra visszaküldte az 

Országgyűlésnek a Törvényjavaslatot.429 

A köztársasági elnök szektor-specifikus szabályozás bevezetését tartotta volna 

indokoltnak, véleménye szerint a jogsértés fajtája, de maga a jogterület is 

befolyásolhatja, hogy milyen rendelkezések szükségesek a csoportos perek 

elősegítéséhez. 

A köztársasági elnök kritizálta, hogy a Törvényjavaslat valójában nem 

csökkentette volna a bíróság ügyterhét, ami egyrészről abból adódik, hogy a 

Törvényjavaslat lehetővé tette volna opt-in keresetek indítását is, másrészről hogy 

a joghatály megváltoztatására irányuló eljárás következtében az egy perben 

megítélt ügy akár az egyes károsultak mentén is feltöredezhetett volna utólag (a 

joghatály megváltoztatásáról a bíróságoknak egyénenként kellene döntést 

hozniuk). 

A köztársasági elnök továbbá részletesebb szabályokat tartott volna szükségesnek 

a csoportképzésre és a csoport belső viszonyaira.  

Az országgyűlési választásokra tekintettel a Törvényjavaslat sose lépett hatályba. 

                                                 
429 A Magyar Köztársaság Elnökének levele Dr. Katona Béla elnök úr részére, II-1/00721-5/2010 
(elérhető: http://www.keh.hu) 
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Függetlenül a Törvényjavaslat sikertelenségétől, a polgári pergjogi kodifikáció 

arra a következtetésre jutott, hogy a csoportper jogintézményének meghonosítása 

nem vonható kétségbe.430 

3.1.3.4. Közérdekű keresetek 

A képviseleti keresetek előnye, hogy ilyen keresetekkel állandó szervezetek 

élhetnek, illetve hogy keresetük útján egy per keretében lehet ítélkezni a teljes 

kárról. A képviseleti keresetek azt a problémát is kiküszöbölik, hogy a károsultak 

nem tudnak a perről és később nem érvényesíthetik igényüket, hiszen a keresetet 

benyújtó szervezet saját jogon rendelkezik kereshetőségi joggal és nem az 

egyének kereseteit gyűjti össze. Az amerikai mintájú csoportkeresetekkel 

kapcsolatosan a legtöbbször hangsúlyozott alkotmányossági aggály, hogy 

ellentétben áll a peres felek rendelkezési jogának polgári perjogi maximájával.431 

Ugyanakkor ezen előnyök csak akkor teljesülhetnek a gyakorlatban, ha a 

szervezetek rendelkeznek egyfajta elosztási mechanizmussal, mint például egy 

megosztott eljárás második szakasza vagy a megítélt kártérítés olyan alapba való 

befizetése, mely peren kívül hozzáférhetővé teszi a károsultak számára a megítélt 

kártérítést. Az Összehasonlító Tanulmány említett is példát hasonlóra: 

Spanyolországban, ahol az ilyen szervezetek valódi közérdekű kereseteket 

indíthatnak, a közérdekű keresetek kettéosztott eljárásban zajlanak, ahol a 

második szakaszban kerül sor az egyedi kártérítési összegek megítélésére.432 

Disztribúciós mechanizmus nélkül is indokolt lehet a képviseleti keresetek 

megerősítése, hiszen ebben az esetben azt a célt szolgálják, hogy elvonják a 

károkozóktól a jogellenesen szerzett hasznot. Erre példa a német versenytörvény, 

melynek 34A. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező kereskedelmi vagy 

szakmai érdekek előmozdítására létrejött szervezetek kifejezett kereshetőségi 

joggal rendelkeznek abban az esetben, amikor a német versenyhatóság 

                                                 
430 Ld. Az új Polgári Perrendtartás koncepciója, a Kormány 2015. január 14. napján megtartott 
ülésén elfogadott Koncepció, 18. o. 
431 Ld. Stadler, i.m. (395. lj.), 211. o. 
432 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 45. o. 
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(Bundeskartellamt) elmulasztott közérdekű keresetet indítani (a megítélt kártérítés 

ebben az esetben a központi költségvetés javára kerül jóváírásra).433 

3.1.3.4.1. Közérdekű keresetek az uniós jogfejlesztő folyamatban 

A Zöld Könyv a kollektív jogérvényesítés tekintetében elsősorban a fogyasztói 

szövetségek kereseti jogával foglalkozott és ennek keretében rögzítette, hogy meg 

kell határozni, hogy a megítélt kártérítés a fogyasztói szövetséget illeti-e vagy 

annak tagjait.434 A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum úgy 

tekintette, hogy a közérdekű kereset alapján megítélt kártérítés nem csak a 

szervezetet illetheti, de akár az összes károsultat is.435  

A Fehér Könyv az előzetesen vagy ad hoc módon feljogosított szervezetek 

kereseteinek a szabad részvételen alapuló (opt-in) közös keresetekkel való 

együttes alkalmazását (bevezetését) javasolta.436 A Fehér Könyvhöz tartozó 

szolgálati munkadokumentum meglehetősen tág fogalmakat használt: 

- képviseleti keresetként határozott meg minden olyan keresetet, melyet olyan 

szervezet indít, mely önmaga nem károsult a versenyjogi jogsértés 

következtében; 

- feljogosított szervezet lehet fogyasztói szervezet, kereskedelmi kamara, de 

állami szerv is; 

- a feljogosított szervezetek körét kizárólag abból a célból indokolt korlátozni, 

hogy megfelelő állami felügyelet útján biztosítható legyen a visszaélésszerű 

pereskedés elkerülése; 

- az előzetesen feljogosított szervezetek nem csak meghatározott károsultak 

javára érvényesíthetnének kártérítési igényt, de kivételes esetben fogyasztók 

meghatározható körére vonatkozóan is; 

                                                 
433 Ld. Stadler, i.m. (395. lj.), 205-208. o. 
434 Ld. a Zöld Könyv 2.5. pontját 
435 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 192. pontját 
436 Ld. a Fehér Könyv 2.1. pontját 
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- a megítélt kártérítés a feljogosított szervezetet illetné, amely azt lehetőleg a 

fogyasztók kárának közvetlen megtérítésére fordítaná, ugyanakkor 

kivételesen meg kellene teremteni annak is a lehetőségét, hogy a 

feljogosított szervezet hasonló célokra fordítja a megítélt összeget.437 

A Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentum közvetlenül nem foglalkozott a 

közérdekű keresetekkel, ugyanakkor számos kapcsolódó kérdést megfogalmazott: 

- célszerű-e mechanizmusokat bevezetni a kollektív kártérítési jogorvoslat 

tekintetében is;438 illetve 

- kinek kellene engedélyezni kollektív jogorvoslati keresetek indítását.439 

A konzultáció során a tagállami kormányok és szabályozó hatóságok, a 

fogyasztóvédelmi szervezetek és a jogi szakértők többsége támogatta kollektív 

kártérítési mechanizmusok bevezetését.440 A közjogi szervezetek kereseti jogának 

megítélése eltérő volt a jogi szakértők és fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve a 

gazdasági szereplők között: előbbiek támogatták közjogi szervezetek kereseti 

jogát azok szakértelmére és erőforrásaira tekintettel, míg utóbbiak kifejezetten 

ellenezték a jogsértéseket vizsgáló hatóságok kártérítés iránti kereseti jogát.441 Az 

Európai Parlament a Munkadokumentummal kapcsolatban alapvetően elvetette 

olyan kollektív jogorvoslati mechanizmusok támogatását, melyek keretében az 

ítélet meghozatal előtt nem kerülnek az érintett fogyasztók beazonosításra.442 

                                                 
437 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 49-56. pontjait 
438 Ld. Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentum (30. lj.), 14. pont 5. kérdés 
439 Ld. Kollektív Jogorvoslati Munkadokumentum (30. lj.), 26. pont 22. kérdés 
440 Ld. Evaluation of contributions to the public consultation and hearing: „Towards a Coherent 
European Approach to Collective Redress” by Prof. Dr. Burkhard Hess and the University of 
Heidelberg, Executive Summary, 6. o. 
441 Ld. Evaluation of contributions to the public consultation and hearing: „Towards a Coherent 
European Approach to Collective Redress” by Prof. Dr. Burkhard Hess and the University of 
Heidelberg, Overview of contributions by stakeholders, 25. és 36. o. 
442 Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a „Nyilvános konzultáció: A kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai megközelítés felé” című munkadokumentumról 
(2011/2089(INI)), 20. pont 
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3.1.3.4.2. Közérdekű keresetek egyes országokban 

Az Egyesült Államokban a szövetségi államok főügyészei (attorney general of the 

state) a Clayton Act443 15c. cikke alapján ún. parens patriae kereset formájában 

léphet fel a köz érdekében, amelynek eredményeként megítélt kártérítést 

fogyasztóvédelmi célokra kell fordítani.444 Érdemes megjegyezni továbbá, hogy 

az Amerikai Igazságügyi Minisztérium (Department of Justice, DoJ) által 

kibocsátott engedékenységi programban a versenyjogi bírság elengedésének vagy 

csökkentésének feltételeként szerepel az okozott károk önkéntes megtérítése.445 

Így például a DoJ kötelezte a British Airways-t és a Virgin Atlantic Airways-t az 

üzemanyag pótdíj továbbhárítására vonatkozó versenykorlátozó 

megállapodásukkal kapcsolatban, hogy térítsék meg az összes utasuk számára 

okozott kárt, akiknek a fellelése és tájékoztatása céljából a két légitársaság külön 

honlapot üzemeltetett (https://www.airpassengerrefund.co.uk/). 

Ahogy arra az Összehasonlító Tanulmány rámutatott, Európában rendkívül kevés 

olyan tagállam volt az uniós jogfejlesztő folyamat elején, mely közérdekű 

keresetek esetében lehetővé tette volna kártérítési igény érvényesítését.446 A 

német versenytörvény 34A. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező, 

kereskedelmi vagy szakmai érdekek előmozdítására létrejött szervezetek kereseti 

jogot kaptak a jogsértés által elért vagyoni előny elvonása érdekében, abban az 

esetben, ha a német versenyhatóság a jogsértést megállapító határozatában azt 

nem rendelte el (következményi kereset). A jogsértés által elért vagyoni előny 

ilyen kereset sikeressége esetén a központi költségvetés javára kerül jóváírásra.447 

A Hatástanulmány a közérdekű keresetekkel kapcsolatban a károsultak 

kártérítésének közvetett mechanizmusait hangsúlyozta. Az ún. fluid recovery / cy 

pres mechanizmus alapvetően arra irányul, hogy a károsultakhoz közvetlenül el 

nem jutó kártérítési összeg megfelelő célra kerüljön felhasználásra, aminek 

                                                 
443 15 U.S.C. §§ 12-27 
444 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 283. o. 
445 Ld. Corporate Leniency Policy, Issued August 10, 1993, A.5. és B.6. pontjait 
446 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 44. o. 
447 Ld. Stadler, i.m. (395. lj.), 205-208. o. 
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számtalan módja lehetséges.448 A Hatástanulmány arra is kitér, hogy az ilyen 

mechanizmusokra Európában is van példa, így Görögországban a közérdekű 

kereset folytán megítélt összegek felhasználásáról a kereskedelmi miniszter dönt, 

míg Portugáliában a képviseleti kereset folytán megítélt, ám fogyasztók által le 

nem hívott kártérítési összeget az igazságügyi miniszter használja fel hasonló 

jövőbeli keresetek támogatása céljára.449 

A tagállami jogrendszerekben a közérdekű és képviseleti keresetek nem minden 

esetben válnak el élesen egymástól. Ilyen „vegyes” kereset számtalan tagállam 

jogrendszerében megtalálható. Finnországban a fogyasztók és vállalkozások 

közötti jogvita esetén van lehetőség kollektív jogérvényesítésre, ugyanakkor 

keresetet kizárólag a fogyasztóvédelmi ombudsman (Kuluttaja-asiamies) nyújthat 

be, aki a perben félként szerepel és tájékoztatása alapján hozzá csatlakozhatnak a 

károsult fogyasztók.450 Spanyolországban a feljogosított szervezetek által indított 

keresetek folytán megítélt kártérítési összeg a szervezetet illeti, ugyanakkor egy 

külön eljárási szakaszban a megítélt kártérítés egyedi kártérítési összegekre kerül 

felbontásra (megítélésre).451  

Az Egyesült Királyságban kijelölt szervezetek (specified body) rendelkeznek 

kereseti joggal az angol versenyjogi fellebbviteli törvényszék (Competition 

Appeal Tribunal) előtt. Ennek lehetőségét az Enterprise Act 2002 teremtette meg, 

melynek 19. cikke iktatta be a Competition Act 1998 47B. cikkét. A 47B. cikk 

alapján az ilyen kereset benyújtásának feltétele, hogy (i) jogszabályban (statutory 

instrument)452 kijelölt szervezet nyújtja be; (ii) fogyasztói kárigények esetén 

(képviseleti kereset); (iii) a kárigény alapját az angol vagy az uniós versenyjog 

megsértését jogerősen megállapító határozat képezi (következményi kereset). 

                                                 
448 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 289. o. 
449 Ld. Hatástanulmány (18. lj.), 290-291. o. 
450 Ld. Nagy Csongor István: A csoportos igényérvényesítés összehasonlító jogi modelljei II. – A 
csoportos igényérvényesítés európai modelljei és az összehasonlító jogi modellek tanulságai, 
Külgazdasági Jogi Melléklete, 2010. 11. szám, 13. o. 
451 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 45. o. 
452 A gazdasági miniszter (Secretary of State for Business, Innovation and Skills, korábban 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulartory Reform) határozatban jelöli ki, mely 
szervek felelnek meg a miniszter által közzétett kritériumoknak, jelenleg egy ilyen szervezet van 
[Consumer’s Association – Which?, Statutory Instrument 2005 No. 2365, The Specified Body 
(Consumer Claims) Order 2005] 
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Mivel az eljárás a versenyjogi fellebbviteli törvényszék előtt zajlik a versenyjogi 

fellebbviteli törvényszék eljárási szabályai453 irányadók (pl. kereset benyújtására 

nyitva álló határidő tekintetében). A következményi kereset jellegéből adódik, 

hogy a versenyjogi fellebbviteli törvényszék kötve van a jogsértést megállapító 

jogerős versenyhatósági határozathoz.454 Ez a megoldás is opt-in jellegű, mivel a 

kijelölt szervezet csak meghatározott fogyasztók nevében, a fogyasztók 

beleegyezésével indíthat keresetet, ennélfogva a kijelölt szervezet keresete nem 

zárja ki az egyéni igényérvényesítést sem. Ugyanakkor a képviseleti jelleg nem 

teljes, mivel a törvényszék az érintett fogyasztók, illetve a kijelölt szervezet 

beleegyezésével a kijelölt szervezetnek is megítélheti a kártérítést.455 

A közérdekű-képviseleti „vegyes” keresetek hiányosságaira az angol 

sportfelszerelési kartell miatt indított per mutatott rá. A kijelölt szervezetnek 

perbeli egyezséget sikerült elérnie, mely keretében az alperes vállalta 

fogyasztónkénti 20 angol font mértékű kártérítés megfizetését, ugyanakkor a 

kijelölt szervezetnek az egyezséget követően és a nyilvánosság széleskörű 

tájékoztatása ellenére összesen 600 fogyasztói követelést sikerült kiegyenlíteni, 

ami az összes potenciális károsultnak mindössze töredéke.456 

3.1.3.4.3. Közérdekű keresetek Magyarországon 

A közérdekű kereset jogintézménye jelenleg is több ponton megtalálható a 

hatályos magyar jogban.457 Ezek közül érdemes kiemelni a nagymértékben 

hasonló módon szabályozott versenyjogi és fogyasztóvédelmi közérdekű kereset 

szabályait. 

A Tpvt. 92. § (1) alapján a GVH pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek 

érvényesítése iránt, versenyjogi jogsértés esetén, ha a fogyasztók széles, a 

                                                 
453 Rules of Procedure, Statutory Instrument 2003 No. 1372 
454 Competition Act 1998, 47A. cikk (9) bekezdés 
455 Competition Act 1998, 47B. cikk (6) bekezdés 
456 Ld. Collective redress in antitrust, European Parliemant, Directorate-General for Internal 
Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, June 2012, IP/A/ECON/ST/2011-
19 (PE 475.120), 36. o. 
457 Ld. Miczán Péter: Gondolatok az igényérvényesítési jogról és a közérdekű csoportos 
képviseletről, MJ, 2012. 9. szám, 527-528. o. 
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jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti. Az Fvt. is lehetőséget 

teremt közérdekű kereset indítására.  

A bírói gyakorlat szerint a fogyasztók széles körének érintettsége nem attól függ, 

hogy hányan éltek ténylegesen kifogással a jogszabályba ütköző tevékenység 

ellen, hanem hogy a jogszabályba ütköző tevékenység a fogyasztók milyen körét 

érinti.458 

Az Fvt. 38. § (1) bekezdése alapján nem csak a fogyasztóvédelmi hatóság, de a 

fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület is per indíthat a fogyasztók széles, 

személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható 

körét érintő jogsértés esetén. Az Fvt. 38. § (8) bekezdése arra is lehetőséget ad, 

hogy az EGT bármely más tagállamának joga alapján létrejött feljogosított 

szervezet keresetet indítson az általa védett fogyasztói érdekek védelme körében, 

amennyiben a feljogosított szervezet szerepel a Hivatalos Lapban közzétett 

jegyzéken.459 

Mind a Tpvt., mind az Fvt. alapján következményi keresetet lehet indítani. A 

Tpvt. alapján csak akkor lehet közérdekű keresetet indítani, ha a jogsértés miatt 

már versenyfelügyeleti eljárás van folyamatban. Az Fvt. alapján csak akkor lehet 

közérdekű keresetet indítani, ha a jogsértést a fogyasztóvédelmi hatóság jogerősen 

megállapította. Ugyanakkor a GVH által indított kereset esetén is felfüggeszti a 

bíróság a per tárgyalását a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig.460 A Fvt. 39. § 

(1) bekezdése arra is lehetőséget ad, hogy a jogsértést megállapító hatósági 

határozat hiányában is lehetőséget ad a keresetindításra, ha a vállalkozás 

jogszabálysértő tevékenysége a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a 

jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti vagy jelentős nagyságú 

hátrányt okoz. Ilyen keresetet az ügyész, illetve a fogyasztói érdekek képviseletét 

                                                 
458 BH 2004. 108 
459 a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról 
szóló 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 110., 2009.5.1., 
30. o.) 4. cikk (2)-(3) bekezdései alapján a tagállamok közlik a Bizottsággal azon egységeket, akik 
jogosultak az irányelv szerinti jogsértések esetén igényérvényesítésre és a Bizottság ezen egységek 
összesített jegyzékét – az egység céljának megadásával – közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 
460 Tpvt. 92. § (2) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (1) bekezdés 
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ellátó egyesület (beleértve a Hivatalos Lapban közzétett jegyzéken szereplő, az 

EGT bármely más tagállamának joga alapján létrejött feljogosított szervezeteket) 

jogosult indítani. 

Mind a Tpvt., mind az Fvt. alapján lehetőség van kártérítési kereset indítására, ha 

az érvényesített igény jogalapja és a kár összege egyértelműen megállapítható. 

Ennek hiányában a perindításra jogosultak a jogsértés tényének megállapítását 

kérheti a bíróságtól.461 A bíróság mindkét esetben meghatározza a jogosult 

fogyasztók körét és azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat.462 Kártérítés 

megítélése esetén a jogosult fogyasztók az ítélet végrehajtását is kérhetik, mely 

esetben a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárásban vizsgálja a bíróság az 

adott fogyasztó jogosultságát.463 

Mind a Tpvt., mind az Fvt. alapján a jogsértés bekövetkezésétől számított három 

éves jogvesztő határidőn belül indítható közérdekű kereset.464 Sem a Tpvt., sem az 

Fvt. alapján indítható közérdekű kereset sem perfüggőséget, sem res iudicatát nem 

eredményez az egyedi felperesekkel szemben.465 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás – különös 

tekintettel a versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások 

jellegzetességeire – indokolatlanul korlátozó a kollektív jogorvoslati 

mechanizmusok terén. Nem indokolt a képviseleti keresetek indítására jogosult 

szervezetek finanszírozásának korlátozása, mivel e szervezetek a gyakorlatban 

ritkán rendelkeznek saját forrásokkal, illetve nem indokolt a kártérítési keresetek 

korlátozása következményi keresetekre, mivel az pont a versenyhatósági ügyekkel 

kevesebbet foglalkozó fogyasztók igényérvényesítését korlátozza. Minderre 

tekintettel a pertársaság intézményét és a Kollektív Jogorvoslati Ajánlás szabályait 

is túllépő kollektív kereseti szabályok bevezetése indokolt, illeve szükséges a 

közérdekű keresetek újraszabályozása is oly módon, hogy képviseleti kereseteket 

is lehetővé tegyen. 

                                                 
461 Tpvt. 92. § (4) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (3) bekezdés 
462 Tpvt. 92. § (5) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (4) bekezdés 
463 Tpvt. 92. § (7) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (5) bekezdés 
464 Tpvt. 92. § (3) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (2) bekezdés 
465 Tpvt. 92. § (8) bekezdés, illetve Fvt. 38. § (7) bekezdés 
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3.1.3.5. Alternatív megoldások 

Már Nagy is felhívta arra a figyelmet, hogy a csoportos igényérvényesítés polgári 

jogi anyagi jogi eszközök útján is megvalósítható.466 A gyakorlatban a kollektív 

jogorvoslati mechanizmusok hiányát sok esetben a kártérítési igény 

engedményezésével oldották meg a károsultak. A német versenyjogi 

jogirodalomban pedig a díjkitűzés jogintézményének alkalmazása merült fel. 

3.1.3.5.1. Engedményezés 

A légi árufuvarozási kartell ügyben több kísérlet is volt az engedményezés 

alkalmazására. A Claims Funding International (CFI), egy írországi vállalkozás, 

következményi kereseteket tervezett indítani Angliában a British Airways, 

Franciaországban az Air France, Hollandiában a KLM ellen, azt követően, hogy a 

Bizottság elfogadta adott ügyben határozatát. A CFI azt tervezte, hogy létrehoz 

egy külön céget (special purpose vehicle), amelyre aztán a kártérítési 

követeléseket engedményezik a károsultak. A külön cég a követelések 

érvényesítését a megítélt kártérítés egy bizonyos (adott esetben 40 %) százalékáért 

vállalta volna. 

Végül az Equilib, mely a CFI légi árufuvarozási kartell céljából Franciaországban 

létrehozott külön cége, a Bizottság határozatát megelőzően nyújtotta be keresetét 

az amszterdami kerületi bíróságon (Rechtbank Amsterdam) az Air France-KLM 

és a Martinair ellen. Az önálló kereset benyújtását az indokolta, hogy egyes 

károsultakkal szemben az elévülési idő miatt szükséges volt lépéseket tenni a 

követelés érvényesítésére. A CFI azért választotta a holland bíróságot, mert 

Hollandiában a jogi költségek maximáltak és Hollandiában a perbeli egyezségre 

különösen kedvező szabályok léteznek.  

Az alperesek még a kereset benyújtását megelőzően kezdeményezték az Equilib 

megszüntetését a párizsi kereskedelmi bíróságtól arra tekintettel, hogy az Equilib 

jogellenesen (nem jogszerű célból) jött létre és nem végez valós gazdasági 

tevékenységet, ugyanakkor a párizsi kereskedelmi bíróság (Tribunal de 

                                                 
466 Ld. Nagy, i.m. (400. lj.), 169. o. 
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Commerce de Paris) ezt a kérelmet elutasította, arra hivatkozással, hogy az 

alpereseknek nem sikerült megfelelő jogi érdeket igazolniuk az Equilib 

megszüntetésének kezdeményezésével kapcsolatban. 

Szintén a légi árufuvarozási kartell kapcsán merült fel, hogy a Holland 

Szállítmányozási Egyesület (EVO), amely 30 ezer tagvállalkozással rendelkezik, 

melyek 70 % igénybe vesz légi árufuvarozási szolgáltatásokat, engedményezés 

útján gyűjtené össze a légi árufuvarozási szolgáltatások közvetlen vevőinek 

kártérítési követeléseit, majd a Bizottság határozata alapján következményi 

keresetet nyújtana be Hollandiában a KLM ellen.  

A papír nagykereskedelmi kartell ügyben a Talionis International nevű cég 

megpróbálta összegyűjteni a nyomdaipari vállalkozások kereseti követeléseit úgy, 

hogy a vállalkozások követeléseiket a Talionis-ra engedményezik. A Talionis a 

megítélt kártérítés 60 %-át juttatta volna a nyomdaipari vállalkozásoknak, míg 40 

%-át saját, perrel kapcsolatos költségeire fordította volna az engedményezési 

megállapodás szerint. Miután a Talionis nem tudott kellő számú követelést 

összegyűjteni, elállt attól, hogy keresetet nyújtson be.  

A Talionis kudarca után az Interessengemeinschaft Geschädigter Druckereien 

(IGD) elnevezésű egyesület keresetet nyújtott be a mannheimi tartományi bíróság 

előtt a G. Schneider & Söhne, a Papier Union, a Classen Papier, a Deutsche Papier 

Vertriebs és az Igepa ellen. Az IGD-t 115 nyomdaipari vállalkozás ad hoc 

alapította kifejezetten erre a célra. A nyomdaipari vállalkozások engedményezték 

követeléseiket az IGD részére. A nyomdaipari vállalkozások az esetlegesen 

megítélt kártérítési 70 %-át kapnák meg, míg sikertelen kereset esetén nem kell 

külön kifizetniük az IGD költségeit. A német versenyhatóság határozatára 

tekintettel következményi keresetről volt szó. 

3.1.3.5.1.1.Cement kartell ügyben hozott ítélet háttere 

Az engedményezés alkalmazhatóságával a német bíróságok a közelmúltban a 

cement kartell ügyben foglalkoztak. 
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A cement kartell ügyben a Cartel Damages Claims (CDC) nevű cég 29 építőipari 

vállalkozás kereseti követelését kívánta érvényesíteni úgy, hogy a vállalkozások 

követeléseiket a CDC-re engedményezték.  

A vételár, amelyért a Cartel Damages Claims (CDC) nevű cég megszerezte a 

kártérítési követeléseket egy fix és egy változó elemből állt. A fix elem minden 

követelés esetén 100 euró volt, míg y változó elem mindig a sikeresen 

érvényesített követelés egy meghatározott százaléka (65-85%). 

A német versenyhatóság határozatára tekintettel következményi keresetről volt 

szó. 

A düsseldorfi tartományi bíróság közbenső ítéletében467 megengedhetőnek tartotta 

a keresetet és úgy ítélte meg, hogy a CDC használhatja a gyűjtőkereset alkalmazni 

kívánt formáját. 

Az alperesek fellebbezést nyújtottak be a közbenső ítélet ellen. Fellebbezésükben 

az alperesek egyrészt a kereseti követelés nem megfelelő meghatározására, 

másrészt a kereseti jog hiányára támaszkodtak. Az alperesek álláspontja szerint, 

mivel a felperes nem határozta meg kellő pontossággal a kereseti követelést, így 

nem zárta ki, hogy azonos tényekből eredő esetleges követeléseket 

érvényesítsenek az alperesekkel szemben a későbbiekben. Az alperesek azt is 

kifogásolták, hogy a felperes egyes követelésekre vonatkozó adatbázisa nem volt 

naprakész. Az alperesek álláspontja szerint a felperes nem rendelkezik megfelelő 

kereseti joggal. 

A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítéletében468 elutasította az 

alperesek fellebbezését arra tekintettel, hogy (i) a kereset meghatározása csak 

olyan mértékben szükséges, hogy a későbbi jogvitáktól adott per 

megkülönböztethető legyen, aminek a felperes eleget tett; (ii) a kereseti jog 

megalapozottsága (így például az engedményezés érvényessége) érdemi kérdés, 

melyet a megengedhetőség körében nem lehet vitatni. 

                                                 
467 LG Düsseldorf, Urteil vom 21.02.2007 - 34 O (Kart) 147/05 
468 OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.05.2008 - VI U (Kart) 14/07 
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A német szövetségi legfelsőbb bíróság végzésében469 elutasította a düsseldorfi 

tartományi fellebbviteli bíróság ítélete elleni felülvizsgálati kérelmet. A szövetségi 

legfelsőbb bíróság rámutatott, hogy a kereset a kár mértéke tekintetében 

kifejezetten a bíróság mérlegelésére kíván támaszkodni, ezért önmagában az, hogy 

a kár pontos mértékét nem határozza meg, nem vezet annak elutasításához. A 

szövetségi legfelsőbb bíróság azt is megerősítette, hogy az ügy érdemi vizsgálata 

körébe tartozik, hogy az engedményezés jogellenes volt-e. 

3.1.3.5.1.2.Cement kartell ügyben hozott elsőfokú ítélet 

Az ügy érdemében a düsseldorfi tartományi bíróság ítéletében470 elutasította a 

CDC keresetét.  

A düsseldorfi tartományi bíróság alapvetően két okra alapozta a kártérítési kereset 

elutasítását: 

- a 2009. június 30-a előtt megkötött engedményezésre vonatkozó 

jogügyletek hatálytalanok voltak a BGB471 134. §-ára és a jogi tanácsadásról 

szóló törvény472 1. § (1) bekezdésére tekintettel, illetve 

- a 2009. július 1-je után megkötött engedményezésre vonatkozó jogügyletek 

hatálytalanok voltak a BGB 138. § (1) bekezdésére tekintettel, 

így a CDC nem volt jogosult a kártérítési követeléseket érvényesíteni. 

A BGB 134. §-a a jogszabályi tilalomba ütköző jogügyletek semmisségét rögzíti. 

A 2009. július 1-jéig hatályban lévő RBerG 1. § (1) bekezdése szerint idegen vagy 

behajtás céljából engedményezett követelések üzletszerű behajtása kizárólag az 

illetékes hatóság engedélyével végezhető. A düsseldorfi tartományi bíróság 

álláspontja szerint 

- az üzletszerűség fennállt, mivel a CDC saját állítása szerint is követelések 

érvényesítése céljából jött létre; 

                                                 
469 Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.04.2009 - KZR 42/08 
470 LG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2013 - 37 O (Kart) 200/09 
471 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) 
472 Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1478) 
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- a behajtás megvalósult, mivel minden követelés érvényesítése céljából 

végzett intézkedés ilyennek minősül; 

- a követelés idegennek minősült, mivel a CDC jelentősen 50% alatti 

mértékben részesedett volna a megítélt kártérítési követelésből és 

perköltségeket az engedményezők költségelőlegeiből fedezte. 

A CDC hivatkozott arra, hogy az engedményezésre vonatkozó jogügyletek a 

követelés behajtására vonatkozó meghatalmazásként érvényesnek minősíthetők a 

BGB 140. §-ára tekintettel. A BGB 140. §-a szerint a semmis jogügylet, ha egy 

másik jogügylettel szemben támasztott követelményeknek megfelel, akkor a 

másik jogügylet formájában érvényesnek tekinthető, amennyiben a felek szándéka 

ez lett volna a semmisség ismeretében. A düsseldorfi tartományi bíróság azonban 

elutasította ezt az érvelést arra tekintettel, hogy jogszabályi tilalomba ütköző 

jogügyletek esetén a BGB 140. §-a nem alkalmazható. 

A BGB 138. § (1) bekezdése a jóerkölcsbe ütköző jogügyletek semmisségét 

rögzíti. A düsseldorfi tartományi bíróság álláspontja szerint az engedményezésre 

vonatkozó jogügyletek a jóerkölcsbe ütköztek, mivel a CDC az engedményezés 

időpontjában nem rendelkezett megfelelő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy viselni 

tudja a perköltségeket. Az állandó bírói gyakorlat szerint az engedményezés 

intézményével tilos visszaélni abból a célból, hogy ezáltal megfosszák az 

ellenérdekű felet annak lehetőségétől, hogy perköltségeinek megtérítését 

követelhesse. A körülmény, hogy az engedményezők úgy részesülhetnek 

követelésük 65-85%-ából, anélkül, hogy az ellenérdekű fél perköltségeinek 

megtérítéséből eredő pénzügyi kockázatot viselnének ellentétes azzal az elvvel, 

hogy a perköltségviselés kockázatának a felek között egyenlő mértékben kell 

megoszlania. A düsseldorfi tartományi bíróság azt is hangsúlyozta, hogy a 

jogügylet jóerkölcsbe ütköző jellegének megállapításához nem szükséges 

szubjektív körülmények bizonyítása, ugyanakkor mind a CDC, mind az 

engedményezők számára előrelátható volt a körülmény, hogy külső finanszírozás 

nélkül a CDC nem lenne képes megtéríteni az ellenérdekű fél perköltségeit. 
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3.1.3.5.1.3. Cement kartell ügyben hozott jogerős ítélet 

A düsseldorfi tartományi bíróság ítélete ellen a CDC fellebbezést nyújtott be, 

melyben kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását. A CDC egyrészről 

megismételte az elsőfokú eljárásban előadott álláspontját, másrészről előadta, 

hogy az elsőfokú ítélet kihirdetését követően új engedményezésre vonatkozó 

jogügyleteket kötött.  

A düsseldorfi tartományi fellebbviteli bíróság ítéletében473 elutasította a 

fellebbezést. A bíróság megjegyezte, hogy egyes alperesekkel szemben a 

kártérítési követelés elévült: mivel az engedményezésre vonatkozó jogügyletek 

hatálytalanok voltak, a CDC által tett jogérvényesítési lépések nem szakították 

meg az elévülést. 

A jogi tanácsadásról szóló törvény megsértésével kapcsolatban 

- a CDC azon érvét, hogy ügyvéd járt el a CDC nevében az eljárás során nem 

tekintette olyannak a bíróság, ami jogszerűvé tette volna az 

engedményezésre vonatkozó jogügyleteket, különösen arra tekintettel, hogy 

a CDC a jogügyeletek szövege szerint maga vállalta a jogi tanácsadást az 

engedményezők részére; 

- a CDC azon érvével kapcsolatban, hogy a jogi tanácsadásról szóló törvény 

és a BGB elsőfokú bíróság által alkalmazott értelmezése sérti a tényleges 

érvényesülés elvét, a bíróság rámutatott arra, hogy az engedményezés nem 

az egyetlen módja lett volna az igényérvényesítésnek: bár a pertársasági 

forma széleskörűbb tényállás-felderítést igényelt volna, ezt a CDC 

megfelelő ügyvédi segítséggel meg tudta volna oldani. 

A jóerkölcsbe ütközéssel kapcsolatban a bíróság hangsúlyozta, hogy a CDC a 

saját ügyvédi költségeinek fedezésére szolgáló összegen túl további pénzügyi 

forrásokkal nem rendelkezett és ezzel az engedményezők tisztában voltak.  

                                                 
473 OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.02.2015 – VI- U (Kart) 3/14 
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Az új engedményezésre vonatkozó jogügyletekre hivatkozással kapcsolatban a 

bíróság rámutatott, hogy az nem megengedett keresetváltoztatásnak minősül: a 

fellebbezésnek az elsőfokú ítélet hibáinak kiküszöbölésére kell irányulnia, az új 

engedményezésre vonatkozó jogügyletek azonban nem változtatják meg a 

tényállást, amelyet az elsőfokú bíróság megállapított, így nem lehetnek hatással az 

elsőfokú ítélet felülvizsgálata során. 

3.1.3.5.1.4.Cement kartell tanulságai 

Az engedményezés mint a csoportos igényérvényesítés speciális alakja a magyar 

jogirodalomban is megjelent. Horváth az engedményezés alkalmazásával 

kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy az engedményező szükségszerűen nem jut 

hozzá a teljes követeléséhez, mindössze annak engedményessel kialkudott 

hányadához (az engedményes által fizetett ellenértékhez). Álláspontja szerint 

nagyszámú jogosult esetén az engedményezés sem nyújt megfelelő megoldást, 

mivel minden jogosulttal nem képzelhető el megállapodás.474 

Az engedményezés gyakorlati alkalmazásának elmaradásának egyik okaként 

Nagy azt jelöli meg, hogy a csoport (engedményezők köre) megszervezése 

hatalmas szervezési költségekkel és erőfeszítésekkel jár, amely költségek 

megtérítését a pernyertes fél nem kérheti, mivel nem képezik a perköltség 

részét.475 Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a kár összegének részét képezheti az 

igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült költségek [Ptk. 6:522. § (2) bekezdés 

c) pont]. 

A csoportszervezéssel kapcsolatos probléma feloldására Nagy egyrészről 

javasolja, hogy a csoportszervezés költsége csoportos igényérvényesítés esetén 

képezze a perköltség részét, másrészről javasolja, hogy a csoportképviselő, aki 

másért vállal kockázatot, átalányköltségként kockázati felárban részesüljön 

(szintén a perköltség keretein belül).476 

                                                 
474 Horváth E. Írisz: Sok kicsi sokra megy? Csoportos igényérvényesítés kis értékű követeléseknél, 
Gazdaság és Jog, 2013. 11. szám, 14. o. 
475 Nagy Csongor István: Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás 
kodifikációjának apropóján, Magyar Jog, 2014. 4. szám, 206. o. 
476 Nagy, i.m. 211. o. 
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Érdemes megjegyezni, hogy az új Ptk. 6:96. §-a szintén semmisnek tekinti a 

nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző szerződéseket, így többek között azon 

szerződéseket, amelyek az általános társadalmi megítélés egyértelműen 

tisztességtelennek minősülnek.  

Továbbá, az új Ptk. 6:99. §-a semmisnek tekinti a fiduciárius biztosítékokat, így a 

jogok biztosítéki célú átruházását, arra tekintettel, hogy azok alkalmazása az 

érintettek érdekeit kiegyensúlyozottan figyelembe vevő garanciális szabályok 

megkerülésével jár. A semmisség arra vezethető vissza, hogy a fiduciárius 

biztosítékok többletjogokat biztosítanak a hitelezőknek, ami nem csak az adós, de 

az adós többi hitelezőjének érdekeit védő szabályok megkerüléséhez vezet.477 

A fiduciárius biztosítékok 

- egyrészt – az új Ptk. által a biztosítékok között kiemelt szerepre szert tevő – 

zálogjog által biztosított pozícióhoz képest nyújtott kedvezőbb pozíciót az 

adósok részére; 

- másrészt több jogot biztosítottak, mint amennyi a követelések biztosításához 

szükséges és indokolt; 

- harmadrészt a bírói gyakorlatban színlelt ügyletnek minősültek.478 

Mindez párhuzamba állítható az engedményezés alkalmazásával a kollektív 

igényérvényesítés eszközeként: 

- az engedményezés útján is kedvezőbb pozícióba kerülnek a károsultak; 

- az engedményezés is tekinthető olyan ügyletnek, ami a károsultak 

igényérvényesítéséhez nem szükséges és indokolt; 

- az engedményezés is tekinthető igényérvényesítési szempontból színlelt 

ügyletnek. 

                                                 
477 Ld. Wellmann, i.m. (364. lj.), 153. o. 
478 Ld. Vékás – Gárdos, i.m. (63. lj.), 1457-1458. o. 
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Erre tekintettel jogosan merül fel a kérdés az engedményezés kollektív 

igényérvényesítés céljából való használatával kapcsolatban, hogy nem biztosít-e a 

károsultak számára olyan többletjogokat, amelyek már sértik a károkozók jogos 

érdekeit.  

Ezen elméleti megfontoláson túl a gyakorlatban sem merült eddig fel, hogy 

magyar bíróság előtt az engedményezés intézményét használták volna kártérítési 

követelések összegyűjtésére. 

3.1.3.5.2. Díjkitűzés 

A német versenyjogi jogirodalomban felmerült, hogy BGB 657. §-a szerinti 

díjkitűzés (Auslobung) jogintézménye alkalmazható arra, hogy a közvetlen 

vevő(k) által indított kártérítési per keretében kerüljön rendezésre a közvetett 

vevők kárigénye, a közvetett vevők perlési jogának és a károk továbbhárítására 

alapuló védekezés vizsgálata nélkül. 

Kleinlein és Schubert álláspontja szerint a fogyasztók által indított kártérítési 

perek valószínűsége alacsony és a fogyasztók esetére jellemző kisértékű 

követelések érvényesítését egy opt-in kollektív kereset bevezetése nem segítené 

elő, ugyanakkor egy opt-out csoportkeresethez hasonló megoldást nyújtana, ha a 

közvetlen vevők díjkitűzés keretében vállalják a közvetett vevőkkel szemben, 

hogy megítélt kártérítés összegének arányos részét a közvetett vevők részére 

juttatja.479 

A díjkitűzés feltételekhez köthető, így elképzelésük szerint a közvetlen vevők a 

kártérítési igény érvényesítését ahhoz a feltételhez köthetik, hogy a közvetett 

vevők bejelentik kárigényüket a közvetlen vevőknek és lemondanak annak 

érvényesítéséről.480 A lemondás természetesen nem jelentené, hogy a közvetett 

vevők ne tudnák káruk azon részét maguk érvényesíteni, amelyet a közvetlen 

vevők nem tudtak érvényesíteni. 

                                                 
479 Ld. Kleinlein – Schubert 2012. 346. o. 
480 Ld. Kleinlein – Schubert 2012. 348. o. 
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Figyelembe véve, hogy a közvetlen vevő eljárása nem jogellenes, a díjkitűzés a 

károkozás okozati összefüggését sem szüntetné meg, így nincs akadálya a 

közvetett vevők kártérítési igényének közvetlen vevő általi érvényesítésének.481 

A károkozó perköltség-viselési kötelezettsége kiterjedne a közvetlen vevő 

költségeire, így a közvetett vevők kárigényeinek összegyűjtésével kapcsolatos 

költségekre is. 

Az érintettek anyagi befektetésétől függ a díjkitűzésben meghatározott eredmény 

elérése, így a díjkitűzés intézményével összeegyeztethető, hogy a közvetlen vevő 

a pereskedéssel járó kockázat átvállalására tekintettel díjazásra jogosult, amely a 

közvetett vevők részére kifizetendő összegből kerülne levonásra.482 

Érdemes megjegyezni, hogy az új Ptk. 6:588. §-a a BGB-hez hasonlóan 

szabályozza a díjkitűzés intézményét, ugyanakkor annak alkalmazásához a 

jogintézmény meglehetősen tág értelmezésére lenne szükség. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy elvi szinten kifogásolható az alternatív 

megoldások alkalmazása csoportos igényérvényesítés céljából, mivel az a 

jogintézmények eredeti funkciójával ellentétes. Ugyanakkor olyan tagállamokban 

– mint például Magyarország – hatékony kollektív jogorvoslati mechanizmusok 

megteremtéséig a gyakorlatban az adott jogintézmények megengedőbb 

értelmezése indokolt a fogyaszói igényérvényesítés érdekében. 

3.2. BIZONYÍTÁS 

A versenyjogi jogirodalomban kialakult olyan álláspont is, mely szerint az olyan 

erősen vitatott eszközök, mint a széleskörű per előtti bizonyítékismertetés azok, 

amelyek szükségesek a versenyjogi kártérítési keresetek hatékonyabbá tételéhez, 

                                                 
481 Ld. Kleinlein – Schubert 2012. 350. o. 
482 Ld. Kleinlein – Schubert 2012. 352. o. 
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mivel ezekkel az eszközökkel érhető el, hogy a károsultak egyáltalán 

megfontolásra érdemesnek találják kártérítési kereset indítását.483  

Ahogy már Csépai és Szatmáry is rámutatott, a bizonyítás alapvetően nehézsége, 

hogy a kontinentális jogrendszerekben nem alkalmaznak olyan 

bizonyítékismertetés eljárásokat, mely során a felek minden releváns bizonyítékot 

kötelesek feltárni a bíróságnak. A kontinentális jogrendszerekben alkalmazott 

megoldás, amikor a bíróság kötelezi a felet bizonyíték bemutatására azonban 

szűkebb lehetőséget biztosít, mivel a bizonyítékismertetést kérő félnek pontosan 

meg kell határoznia a bizonyítékokat, amelyek bemutatását kéri.484 

A bíróság tevékenysége a kontinentális szerepfelfogásban a bizonyítékok 

észlelésére és értékelésére vonatkozik és nem a felek feladata a bizonyítékok 

felkutatása és bíróság elé tárása.485 

3.2.1. Amerikai bizonyítási rendszer 

A bizonyítással kapcsolatban gyakran hivatkoznak az Egyesült Államokban 

alkalmazott per előtti bizonyítékismertetési eljárásra (pre-trial discovery). Ez a 

bizonyítékismertetési eljárás az alábbi lépésekből áll: 

- A szövetségi polgári eljárásjogi szabályok (Federal Rules of Civil 

Procedure) 26(a)(1) pontja alapján a felek kötelesek megnevezni minden per 

szempontjából releváns információval rendelkező személyt és a 

rendelkezésükre álló információkat. 

- A szövetségi polgári eljárásjogi szabályok 33. pontja alapján a felek 

jogosultak írásbeli kérdéseket (written interrogatories) benyújtani. 

- A szövetségi polgári eljárásjogi szabályok 34. pontja alapján a felek 

jogosultak iratok átadását kérni (az iratok mennyisége nincs korlátozva és 

                                                 
483 Ld. Stürner, Rolf: Duties of disclosure and burden of proof in the private enforcement of 
European competition law, In: Private Enforcement of EC Competition Law, szerk.: Basedow, 
Jürgen, Hága, 2007. Kluwer Law International, 169-170. o. 
484 Ld. Csépai-Szatmáry, i.m. (119. lj.), 44. o. 
485 Ld. Csépai-Szatmáry, i.m. (119. lj.), 59. o. 
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nincs szükség az iratok pontos meghatározására, elegendő az iratok 

kategóriájának megjelölése). 

- A szövetségi polgári eljárásjogi szabályok 30. pontja alapján a felek 

jogosultak tanúk meghallgatását (deposition) kérni, akik eskü alatt tesznek 

vallomást.486 

Az amerikai típusú bizonyítékismertetés különlegessége, hogy nem a bíróság előtt 

zajlik, hanem a felek maguk hajtják azt végre. A bizonyítékismertetésre a per előtt 

kerül sor, a kereset és védelem megalapozásához szükséges információk 

beszerzése érdekében. 

Az amerikai típusú bizonyítékismertetés európai bevezetésével kapcsolatban 

komoly kifogások is felmerültek a versenyjogi jogirodalomban. Möschel 

álláspontja szerint a bizonyítékismertetés – különös tekintettel a jogi képviselők 

által átvizsgálandó iratmennyiségre tekintettel – rendkívül költséges és 

időigényes, illetve bizonyos szempontból az önvád tilalmának alkotmányos elvébe 

ütközik.487 Ezen túl az amerikai típusú bizonyítékismertetés a visszaélés 

kockázatát is magában hordozza, mivel olyan esetben is perbeli egyezségre 

kényszerítheti az alpereseket, amikor a kereset önmagában nem kellően 

megalapozott.488 

Stürner szerint azonban a per előtti bizonyítékismertetésnek nem következménye, 

hanem kifejezett célja a potenciális alperesek iratai közötti adathalászat (fishing 

expedition). A bíróság kizárólag abban az esetben ítél meg kártérítést, ha a kereset 

megalapozott, függetlenül a kereset megalapozásához alkalmazható eszközöktől. 

Így a per előtti bizonyítékismertetés nem elősegíti az alaptalan keresetek 

benyújtását, hanem inkább szűrőként funkcionál: ha a per előtti 

bizonyítékismertetés során sem lehetséges megalapozni a keresetet, úgy azt a 

keresetet be sem nyújtják.489 

                                                 
486 Ld. Csépai, i.m. (381. lj.), 80. o. 
487 Ld. Möschel, i.m. (125. lj.), 3. o. 
488 Ld. Möschel, Wernhard: Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?, 
WUW, 2007. 5. szám, 487. o. 
489 Ld. Stürner, i.m. (483. lj.), 172. o. 
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3.2.2. Európai bizonyítási rendszer 

Az uniós versenyjogban bizonyítási szabályt az 1/2003/EK rendelet 2. cikke 

tartalmaz, mely szerint a versenyhatóságot vagy a jogsértést állító felet terheli az 

uniós versenyjog megsértésének bekövetkezésével kapcsolatos bizonyítási teher. 

Reich álláspontja szerint a tagállami bíróságok előtt értelemszerűen a tagállami 

eljárásjog bizonyítási szabályai (is) alkalmazandók.490 

Az Összehasonlító Tanulmány rámutatott, hogy bizonyítékismertetési szabályok 

Európában is léteznek: az Egyesület Királyságban (disclosure), Írországban és 

Cipruson. Ezek a bizonyítékismertetés mechanizmusok vagy a per kezdetén 

benyújtott iratlistára vonatkoznak vagy iratok meghatározott kategóriájára. Az 

Összehasonlító Tanulmány azt is kiemelte, hogy a bizonyítékismertetési a fenti 

mechanizmusok mellett, Lengyelországban és Spanyolországban is van lehetőség 

arra, hogy pusztán az iratok kategóriájának vagy típusának meghatározása alapján 

igényeljék a peres felek az iratok bemutatását a másik féltől.491 

Az amerikai bizonyítékismertetéssel szembeni kritika alapján Riley és Peysner a 

bizonyítékismertetési szabályok bevezetése helyett a tagállam versenyhatósági 

határozatok kötelezővé tételét javasolták a bíróságok számára.492 Ezt a felfogást 

támasztja alá az az érv is, hogy amennyiben a versenyhatóság széleskörű 

vizsgálati jogosítványaival nem tudja bizonyítani a versenyjogi jogsértés 

körülményeit, úgy nem valószínű, hogy a károsult magánfél erre képes lehet, 

függetlenül az alkalmazott bizonyítékismertetési mechanizmustól.493  

Egy új bizonyítékismertetési mechanizmus bevezetése helyett annak lehetősége is 

szóba került, hogy a versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz férhessenek hozzá 

a károsultak (ezzel gyakorlatilag az iratok egy olyan kategóriáját teremtené meg a 

                                                 
490 Ld. Reich, i.m. (45. lj.), 63. o. 
491 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 63. o. 
492 Ld. Riley, Alan – Peysner, John: Damages in EC antitrust actions: who pays the piper?, 
European Law Review, 2006. 5. szám, 752. o. 
493 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 454. o. 
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jogalkotó, amelyhez a károsultak különösebb erőfeszítés nélkül 

hozzáférhetnének).494 

Stürner is helyettesíthetőnek látta a bizonyítékismertetési mechanizmus 

bevezetését a fennálló bizonyítási szabályok módosításával: a felperesekkel 

szemben támasztott követelmények enyhítésével az alperesek iratok bemutatására 

vonatkozó bíróság általi kötelezése során.495 Jüntgen levezeti, hogy mivel az 

önvád tilalma a polgári perekben nem irányadó, illetve – a tanúkkal ellentétben – 

a peres felek esetén nincs szankciója, ha a bíróság által kért iratok bemutatását 

elmulasztják, a bíróságok számára lehetségesnek kell lennie, hogy a kért iratok 

bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztó peres fél állításával ellentétes 

következtetést vonjon le a körülményekből, vagy elfogadja a másik fél állítását a 

bemutatni elmulasztott iratokkal (azok tartalmával) kapcsolatban.496 

3.2.3. Magyar bizonyítási rendszer 

A vállalkozások birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés magyar szabályait 

jelen értekezés 4.2.2.1 pontja mutatja be.  

Csépai álláspontja szerint a magyar jogban az amerikai típusú per előtti 

bizonyítékismertetés szerepét az előzetes bizonyítás alkalmazása vagy a bíróság 

hivatalból elrendelt bizonyítása tölthetné be. A Pp. 207. §-a lehetővé tesz a per 

megindítása előtt bizonyítás felvételét, azonban ez a jogintézmény elsősorban a 

bizonyítékok megőrzését szolgálja és nem a kereset megalapozását. Ugyanakkor 

Csépai nem tartja kizártnak a Pp. 207. § b) pontja szerinti előzetes bizonyítás 

igénybevételét versenyjogi kártérítési perekben, amikor az előzetes bizonyítás a 

per ésszerű időn belül történő befejezését segíti elő.497  

Figyelembe véve, hogy a Pp. 207. § d) pontja lehetővé teszi, hogy külön 

jogszabály alapján lehessen előzetes bizonyítást folytatni, illetve a Pp. 164. § (2) 

bekezdése szerint a hivatalbóli bizonyítást külön törvény alapján lehet elrendelni, 

                                                 
494 Ld. Riley - Peysner, i.m. (492. lj.), 756. o. 
495 Ld. Stürner, i.m. (483. lj.), 177. o. 
496 Ld. Jüntgen, David Alexander: Zur Verwertung von Kronzeugenerklärungen in Zivilprozessen, 
WUW, 2007. 2. szám, 133. o. 
497 Ld. Csépai, i.m. (381. lj.), 82-84. o. 
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a Tpvt. megfelelő módosítása lehetővé tenné a bizonyítás könnyítését a hatályos 

polgári perjog keretein belül. 

3.2.4. Uniós jog 

A Zöld Könyv 2.1 pontjában a bizonyítékokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban 

megfogalmazott „A” kérdésre meghatározott válaszlehetőségek közül 

- a 2. lehetőség a dokumentumfajták alapján történő hozzáférés lehetőségét; 

- a 3. lehetőség a dokumentumlisták hozzáférhetővé tételét 

említette. 

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum az uniós szintű 

bizonyítási szabályok tekintetében hivatkozott 

- a 2004/48/EK irányelv498 6. cikk (1) bekezdésére, mely szerint az 

ellenérdekű felet a bíróság kötelezheti bizonyítékok bemutatására, ha a fél 

az ésszerűen rendelkezésére álló bizonyítékok útján kellően megalapozta 

kérelmét és megjelölte az igényét alátámasztó, ellenérdekű fél 

rendelkezésére álló bizonyítékokat;499 illetve 

- az uniós bizonyítás-felvételi rendelet500 1. cikk (2) bekezdésére, mely 

alapján megindítani tervezett bírósági eljárásban is lehetőség van másik 

tagállam bíróságának bizonyítás-felvételét vagy másik tagállamban 

közvetlenül bizonyítás lefolytatását kérni.501 

A Fehér Könyv 2.2 pontja olyan szabály felállítását javasolta, mely biztosítja a 

bizonyítékok felek közötti (inter partes) ismertetésének minimum szintjét. A 

Fehér Könyv az ismertetés minimum szintjéhez szükségesnek tartja, hogy a 

bizonyítékok bemutatását a bíróság az iratok kategóriájának megjelölése esetén is 

elrendelhesse. Ezt a Fehér Könyv az alábbi feltételekhez kötötte: 

                                                 
498 Ld. 100. lj. 
499 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 58. pontját 
500 Ld. 637. lj. 
501 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 62. pontját 
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- a felperes tényállításokat (fact-pleading) tartalmazó beadványt nyújtott be, 

melyben megjelöli az ésszerűen rendelkezésére álló tényeket és 

bizonyítékokat és valószínűsíti a kár bekövetkezését; illetve 

- a bíróság szigorú felügyeletet gyakorol, melynek keretében meggyőződik 

arról, hogy a felperes máshonnan nem tudja beszerezni a kért bizonyítékokat 

és a kért bizonyítékok az ügy szempontjából lényegesek. 

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum hangsúlyozta, hogy a 

javasolt szabályokra azért van szükség, mert a versenyhatóságok nem vizsgálnak 

bizonyos tényeket, melyeket a károsultnak kell bizonyítania (kár összege, okozati 

összefüggés), így a versenyhatóság nincs birtokában a szükséges információnak. 

További problémát jelent, hogy még a versenyhatóság birtokában is lennének a 

szükséges információk, az iratok hozzáférésére vonatkozó szabályok kártérítési 

igények megalapozása céljából nem alkalmazhatóak.502 A Fehér Könyvhöz 

tartozó szolgálati munkadokumentum arra is rámutatott, hogy a kért bizonyítékok 

megjelölése során szigorú követelményeket alkalmazó tagállamoknak versenyjogi 

kártérítési igények tekintetében enyhébb követelményeket kellene támasztaniuk, 

ugyanakkor a bizonyítási teher szabályai nem módosulnának és a tényállítások 

megkövetelése kiszűrné a megalapozatlan kérelmeket.503 

Az Irányelvjavaslat 6. cikk (2) bekezdése szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a tagállami bíróságok kötelezhessék az alperest vagy harmadik 

személyt a bizonyítékok ismertetésére, ha 

- a felperes az ésszerűen rendelkezésre álló tények és bizonyítékok 

ismertetése útján valószínűsítette, hogy kárt szenvedett el; 

- a felperes bizonyította, hogy az alperesnek vagy harmadik személynek a 

kárigény érvényesítéséhez szükséges bizonyítékok vannak az ellenőrzése 

alatt; illetve 

                                                 
502 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 90. pontját 
503 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 96. pontját 
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- a felperes a lehető legpontosabban és legszűkebben megjelölte a 

bizonyítékokat vagy azok kategóriáit. 

Az Irányelvjavaslat 6. cikk (3) bekezdése lehető tette a bizonyítékismertetés 

korlátozását, ha az nem arányos a jogsértés valószínűségére, az ismertetés 

terjedelmére vagy költségeire, illetve a bizalmas információk védelmére 

tekintettel. 

Az Európai Parlament az Irányelv 6. cikkét némileg módosította: az arányosság 

vizsgálata keretében a tagállami bíróságoknak a jogsértés valószínűsége helyett 

arra kell tekintettel lenniük, hogy a rendelkezésre álló tények, bizonyítékok 

milyen mértékben indokolják a bizonyítékismertetést, illetve meg kell 

akadályozniuk az eljárás szempontjából valószínűleg nem lényeges információk 

nem-specifikus keresését (adathalászatot). 

Gussone és Schreiber hangsúlyozzák, hogy az Irányelv bizonyítékismertetésre 

vonatkozó szabályai jelentős előrelépést jelenthetnek a károsultak számára a 

perindításhoz szükséges információk összegyűjtésében: bár – a tagállami 

eljárásjogi hagyományoknak megfelelően – a bizonyítékismertetés elrendelése 

bírósági hatáskörben marad, lehetővé teszi az iratok kategóriájára való hivatkozás 

alapján elrendelt bizonyítékismertetést.504 Howard ugyanakkor hiányolja az 

egyértelmű szabályokat az önálló keresetek szempontjából kifejezetten jelentős, 

pert megelőző bizonyítékismertetés kérdésében. Az Irányelvjavaslat 6. cikk (3) 

bekezdésének [az Európai Parlament által módosított szöveg szerint 6. cikk (9) 

bekezdésének] megfogalmazása szerint a versenyhatóság aktájában szereplő 

bizonyítékok ismertetése bármikor elrendelhető. Azonban a bíróság a 

bizonyítékismertetés arányosságának Irányelv 5. cikk (3) bekezdése szerint 

történő vizsgálata során a pert megelőző bizonyítékismertetést indokolatlannal 

tarthatja.505 

                                                 
504 Ld. Gussone, Peter - Schreiber, Tilmann M.: Private Kartellrechtsdurchsetzung – Rückenwind 
aus Europa? Zum Richtlinienentwurf der Kommission für kartellrechtliche Schadensersatzklagen, 
WUW, 2013. 11. szám, 1043. o. 
505 Ld. Howard, i.m. (3. lj.), 460. o. 
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A versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz való hozzáféréssel részletesebben 

jelen értekezés 4. fejezete foglalkozik. 

A fentiekre tekintettel az amerikai bizonyítékismertetési mechanizmus bevezetése 

a magyar jogban nem indokolt, különös tekintettel annak rendszeridegen jellegére 

és a versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférésre tekintettel. A Pp. 

190. § (2) bekezdése ugyanakkor kartelljogi kártérítési perekben nehezen 

alkalmazható. Így szükséges vagy a magyar polgári perjog szabályainak 

módosítása, vagy különös szabály meghatározása a magyar versenyjogban arra 

vonatkozóan, hogy a bíróság kötelezhesse a károsultak valószínűsítése alapján 

konkrétan meg nem jelölt bizonyítékok bemutatását. 

3.3. PERKÖLTSÉG 

3.3.1. Költségviselés általában 

Az Összehasonlító Tanulmány rámutatott, hogy a kártérítési igény 

érvényesítésének költségei elérhetik a teljes követelés 10%-ának megfelelő 

összeget.506 Két jelentős tételt érdemes kiemelni a perköltségek közül. A kártérítés 

számszerűsítéséhez egyértelműen szakértőre van szükség, ami jelentősen 

növelheti az eljárás költségeit. A szakértőkre fordítandó összeg a kérdés 

bonyolultsága és az átvizsgálandó iratok mennyisége miatt akkor is magas lehet, 

ha mindössze egy bíróság által kirendelt szakértő vesz részt az eljárásban. A 

bíróság által kirendelt szakértők díjazása ráadásul szigorú (szakmai) szabályok 

szerint alakul, amelyek kizárják egy esetleges sikerdíj alkalmazását. A legnagyobb 

költségtényező mégsem ez, hanem az ügyvédi költség.507  

A versenyjogi jogirodalomban több módszer is felmerült a versenyjogi kártérítési 

igények érvényesítését akadályozó túlzottan magas perköltségek csökkentésére. 

Eilmansberger kiemelte, hogy lehetséges lenne a pervesztes perköltség-viselési 

kötelezettségének (loser pays rule) eltörlése vagy módosítása, 

                                                 
506 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 96. o. 
507 Ld. Peysner, i.m. (154. lj.), 98. o. 
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költségkedvezmények bevezetése vagy harmadik fél általi finanszírozás lehetővé 

tétele, elősegítése.508 

Stürner hangsúlyozza, hogy a pervesztes perköltségviselésének megváltoztatására 

kizárólag egyértelmű és objektív kritériumok alapján kerülhetne sor, így például a 

pernyertes fél ésszerűtlen magatartása által kiváltott indokolatlan költségek 

tekintetében.509 Peysner arra a lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy 

perköltségviselés szabályai eltérőek lehetnek egy kifejezetten versenyjogi 

ügyekkel foglalkozó bíróság esetén. Így például az angol rendes bíróságok (High 

Court) előtt érvényesül a pervesztes fél perköltségviselésére vonatkozó 

kötelezettsége, azonban a bíróság mérsékelheti e kötelezettséget bizonyos 

esetekben (a másik fél ésszerűtlen magatartására tekintettel keletkezett költségek, 

perbeli egyezség elutasítása, részleges pernyertesség). Ezzel szemben az angol 

versenyjogi fellebbviteli törvényszék (Competition Appeal Tribunal) esetében a 

bíróságnak széleskörű mérlegelési jogköre van a perköltségekről való rendelkezés 

vonatkozásában.510 

Ahogy arra Szabó és Belényesi is rámutat, a perköltségviselés szabályai 

szempontjából is meg kell különböztetni azt a helyzetet, amikor egy fogyasztó 

igényel kártérítést, illetve amikor egy vállalkozás. Az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférést elősegítő módszerek közül a rászorultsági alapú jogi 

segítségnyújtásnak a fogyasztói kártérítési igények esetén van nagyobb 

jelentősége, a költségkedvezmények a perindítást gazdasági szempontból 

mérlegelő vállalkozásoknak fontosabbak.511 

Az angol rendes bíróságok jogosultak a perköltségek mértékét vagy azok 

viselésére vonatkozó kötelezettséget végzés formájában előre korlátozni 

(protective cost order), ha előzetes költségbecslések alapján a perköltség túlzott 

mértékű. Wilsher megjegyzi, hogy versenyjogi kártérítési igények érvényesítése 

                                                 
508 Ld. Eilmansberger, i.m. (94. lj.), 448. o. 
509 Ld. Stürner, i.m. (483. lj.), 190. o. 
510 Ld. Peysner, i.m. (154. lj.), 108. o. 
511 Ld. Szabó Péter – Belényesi Pál: Az ügyvédi munkadíj egyik sajátos fajtása, az ógynevezett 
contingency fee szerepe a versenyjogi jogsértésekből eredő igények bíróság előtti 
érvényesítésében, In: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: 
Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 296-297. o. 
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esetén a perköltségviselést korlátozó végzések elfogadása különösen indokolt 

kollektív és közérdekű keresetek esetén.512 

A perköltségviselés hatásainak csökkentésére egyéb módszerek is felmerültek a 

versenyjogi jogirodalomban. Peysner ilyen alternatív megoldásnak tekinti 

kártérítés megítélését ideiglenes intézkedésként. Példaként említi, hogy az angol 

versenyjogi fellebbviteli törvényszék Genzyme ügyben hozott ítéletében513 

megítélt ideiglenes kártérítést. Továbbá említi a jogi költségeket fedező 

biztosítások (legal expense insurance) azon típusát, amelyet a káreseményt 

követően köthet a károsult annak érdekében, hogy költségei pervesztesség esetén 

is megtérüljenek (after the event insurance).514 Waelbroeck álláspontja szerint 

maga a kollektív kereseti forma is perköltségviselés hatásait csökkentő intézmény, 

mivel összegyűjti a károsultak anyagi forrásait és növeli az eljárás 

költséghatékonyságát, ezáltal csökken az egy károsultra jutó költségteher.515 

A magyar jogban a Pp. 78. § (1) bekezdése szerint a pervesztes felet kell kötelezni 

a pernyertes fél költségeinek megfizetésére. Ez alól a Pp. több kivételt is 

meghatároz, így különösen a Pp. 80. § (2) bekezdése alapján a sikertelenül 

végzett, illetve az indokolatlanul késedelmesen végzett perbeli cselekmények 

költségei, továbbá a határnap vagy határidő mulasztásból eredő költségek és a más 

módon feleslegesen okozott költségek tekintetében lehetőség van a per 

eldöntésére tekintet nélkül kötelezni a költséget okozó felet. 

3.3.2. Ügyvédi költségek 

A perköltségek jelentette akadály leküzdésére harmadik személyek által nyújtott 

finanszírozás is alkalmas lehet. A versenyjogi jogirodalomban ilyennek tartják 

azokat az ügyvédeket (entrepreneurial lawyers) is, akik feltételes díj (contingency 

/ conditional fee) ellenében látják el a károsultak képviseletét.516 A feltételes díj 

                                                 
512 Ld. Wilsher, i.m. (116. lj.), 36. o. 
513 Healthcare at Home Ltd v Genzyme Ltd, [2006] CAT 29 (15 November 2006) 
514 Ld. Peysner, i.m. (154. lj.), 99. o. 
515 Ld. Waelbroeck, i.m. (148. lj.), 7. o. 
516 Ld. Peysner, i.m. (154. lj.), 101. o. 
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(sikerdíj) alkalmazásának előnye, hogy független (magán) forrásokat vonna be a 

versenyjogi jogérvényesítésbe.517 

Az Egyesült Államokban alkalmazott sikerdíj (contingency fee) és az Egyesült 

Királyságban alkalmazott sikerdíj (conditional fee) közötti alapvető különbség, 

hogy előbbi a megítélt kártérítés mértékéhez igazodik (annak egy meghatározott 

százaléka). A sikerdíjtól meg kell különböztetni azokat a díjmegállapodásokat, 

amikor pernyertesség esetén az ügyvédet jutalom illeti meg vagy a megbízási díj 

megemelését eredményezi, hiszen ezekben az esetekben az ügyvédeknek egy 

alapdíj pervesztesség esetén is jár. 

Szabó és Belényesi három csoportra osztotta azon eseteket, amikor az eljárás 

kimeneteléhez kapcsolódik az ügyvéd megbízási díjának mértéke: 

- az ügyvédnek jár egy alapdíj, azonban pervesztesség esetén nem jár ügyvédi 

munkadíj (vagy alacsonyabb összegű díj jár); 

- az ügyvédnek nem jár alapdíj, kivéve pernyertesség esetén jár ügyvédi 

munkadíj; 

- az ügyvédnek nem jár alapdíj, hanem az ügyvéd a megítélt kártérítés egy 

részére jogosult.518 

Az Összehasonlító Tanulmány rámutatott, hogy hét tagállamban kifejezetten tiltott 

a feltételes díjak alkalmazása, azonban az alapdíjon felül járó jutalom vagy 

díjemelkedés minden tagállamban megengedett.519 

Ahogy az a fentiekből is kitűnik, azon túl, hogy díj csak pernyertesség esetén jár-

e, azon az alapon is lehet különbséget tenni, hogy a megbízási díj fix díj, óradíj, az 

esetlegesen megítélt kártérítés százalékában megállapított díj vagy egyenesen a 

kártérítés egy része. Utóbbi esettel kapcsolatban hangsúlyozta Szabó és Belényesi, 

hogy az Európai Ügyvédi Kamarák Tanács (Council of Bars and Law Societies of 

Europe, CCBE) által kibocsátott, határon átívelő jogi szolgáltatásnyújtás esetén 

                                                 
517 Ld. Riley - Peysner, i.m. (492. lj.), 753. o. 
518 Ld. Szabó – Belényesi, i.m. (511. lj.), 300-301. o. 
519 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 93. o. 
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irányadó Európai Unió Ügyvédeinek Etikai Kódexe (Code of Conduct for 

Lawyers in the European Union) szerint az ügyvéd részesedése az általa ellátott 

ügy eredményéből (pactum de quota litis) tilos.520 

Magyarországon az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény alapján – tekintettel 

a 9. § (2) bekezdésére – nem tilos. Azonban az állandó bírói gyakorlat521 alapján 

lehetséges, hogy a bíróság az ügyvédi költségek viselésével kapcsolatban 

mérsékelje az ügyvédnek járó díjat, amennyiben a ténylegesen elvégzett ügyvédi 

tevékenység nem áll arányban a megbízási díj mértékével. 

Szabó és Belényesi is hangsúlyozták, hogy önmagában a sikerdíjas megoldások 

alkalmazása nem szünteti meg annak kockázatát, hogy a pervesztesnek félnek 

jelentős perköltséget kell viselni (a pernyertes fél költségeit).522 

3.3.3. Uniós jog a költségviselésről 

A Bíróság eljárási szabályzatának523 139. cikke szerint a Bíróság dönthet úgy, 

hogy nem a pervesztes fél viseli azokat a költségeket, amelyeket nem 

szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott a másik félnek. A Törvényszék 

eljárási szabályzatának524 87. cikk 3. § második bekezdése hasonló szabályt 

tartalmaz. 

Az Összehasonlító Tanulmány az alábbiakat állapította meg a perköltségviseléssel 

kapcsolatban: 

- egyik tagállamban sem esküdtszék foglalkozik a versenyjogi kártérítési 

igényekkel kapcsolatos perekkel; 

- két tagállamot kivéve minden tagállamban meg kell előlegezni a 

perköltségeket; 

                                                 
520 Ld. Szabó – Belényesi, i.m. (511. lj.), 305. o. 
521 BH 1996. 321 
522 Ld. Szabó – Belényesi, i.m. (511. lj.), 316. o. 
523 A Bíróság 2012. szeptember 25-i eljárási szabályzata (HL L 265., 2012.9.29.) egységes 
szerkezetben 2013. június 18-i módosításokkal (HL L 173., 2013.6.26., 65. o.) 
524 Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának 1991. május 2-i eljárási szabályzata (HL L 136., 
1991.5.30., 1. o.) egységes szerkezetben a 2013. június 19-i módosításokkal (HL L 173., 
2013.6.26., 66. o.) 
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- a pervesztes fél perköltség-viselési kötelezettsége minden tagállamban 

érvényesül (a pernyertes rosszhiszemű vagy ésszerűtlen magatartása miatt 

keletkező költségek mindenütt kivételt képeznek); 

- a tagállamok meghatározó többségében létezik a jogi költségeket fedező 

biztosítás intézménye.525 

A Zöld Könyv 2.6 pontjában a perköltséggel kapcsolatban megfogalmazott „I” 

kérdésre meghatározott válaszlehetőségek közül a 27. lehetőség kifejezetten 

említette a pervesztes fél számára kedvező perköltség-viselési szabályok 

bevezetését, vagy korlátozva a nyilvánvalóan megalapozatlan kártérítési igények 

esetére a pervesztes felperes perköltségviselését, vagy mérlegelési jogot biztosítva 

a bíróságnak annak eldöntésére, hogy a pervesztes felperes viselje-e a 

perköltséget.  

A Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum kifejtette, hogy a 

pervesztes fél perköltség-viselési kötelezettsége alapvetően azoknál a pereknél bír 

jelentőséggel, amelyek esetében a pernyertesség nem előrelátható. A versenyjogi 

kártérítési perek bonyolult ténybeli értékelést igényelnek, így azok eredménye 

gyakran lesz nehezen megbecsülhető. Erre tekintettel, ha a pervesztes fél 

ésszerűen járt el a perindítás tekintetében, indokolt, hogy ne viselje a 

perköltségeket.526 

A Fehér Könyv 2.8 pontja olyan szabályok felállítását javasolta, melyek 

egyrészről ösztönzik a peren kívüli egyezséget, másrészről melyek alapján a 

tagállami bíróságok az eljárás korai szakaszában végzést hozhatnának az általános 

költségviselési szabályoktól való eltérésről.  

A Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum megállapította, hogy a 

kártérítési perek teljes tárgyalást megelőző lezárása – akár a kereset benyújtását 

megelőző egyeztetés, akár a kereset benyújtását követő perbeli egyezség 

formájában – jelentősen csökkentené a perköltségeket és így a perköltségviselés 

                                                 
525 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 91-92. és 95. o. 
526 Ld. a Zöld Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 217. pontját 
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hatásait a perindításra.527 Bár a perköltségviselésről a tagállami bíróságok 

rendszerint a per végén döntenek, a perköltségviselés hatásait jelentősen 

csökkentené, ha a tagállami bíróság a per elején eldönthetné, hogy milyen 

költségek viselésétől nem kell tartania a károsultnak, így például végzésben 

rögzítené, hogy milyen típusú költségeket nem kell a pervesztes félnek 

megtérítenie, vagy mi a legnagyobb összeg, amit a pervesztes félnek meg kell 

térítenie. A bíróság természetesen a végzésben (perviteli) feltételekhez kötheti a 

perköltségviselés általános szabályaitól való eltérést.528 

Az Irányelv a perköltségviselésre vonatkozóan nem határozott meg különös 

szabályokat. 

Jelen értekezés álláspontja, hogy a pervesztes perköltség-viselési kötelezettségétől 

csak kivételes esetben lehet eltérni, különösen, amikor költségérzékeny 

károsultakról (fogyasztói igényekről) van szó. Az ügyvédi megbízási díjak terén 

nem indokolt a változtatás tekintettel arra, hogy jogszabályi szinten nem kizárt a 

kártérítési kereseteket esetleg elősegítő sikerdíj, feltéve, hogy a megbízott 

munkájával arányban áll és a díj nem csökkenti a megítélt kártérítést. 

A fentiekre tekintettel jogszabályi szintű beavatkozás indokolt a kartelljogi 

kártérítési perekre vonatkozó perköltség-viselési szabályok tekintetében. Vagy azt 

kellene rögzíteni a magyar polgári perjog szabályai között, hogy a bíróság a per 

elején végzésben rögzítheti az általános perköltség-viselési szabályoktól való 

eltérést, vagy maga a jogszabály előírhatja ezt az eltérést (költségkedvezmény 

formájában). Ezek a kedvező szabályok azonban kizárólag a fogyasztói és 

közérdekű keresetek esetén lennének irányadók. Az ügyvédi költségek 

tekintetében a magyar jogban nem szükséges beavatkozás. 

                                                 
527 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 247. pontját 
528 Ld. a Fehér Könyvhöz tartozó szolgálati munkadokumentum 260. pontját 



170 
 

3.4. JOGHATÓSÁG 

3.4.1. Általános és különös joghatóság 

A Brüsszel I Rendelet529 határozza meg a polgári és kereskedelmi ügyekben 

érvényesülő joghatósági szabályokat, amennyiben az alperesnek az Európai Unió 

valamelyik tagállamában van a lakóhelye / székhelye.530 

A Brüsszel I Rendelet 2. cikk (1) bekezdése határozza meg az általános 

joghatósági szabályt, mely szerint a tagállamban székhellyel rendelkező társaság 

az adott tagállam bíróságai előtt perelhető. A Brüsszel I Rendelet 60. cikk (1) 

bekezdése szerint székhelynek minősül nem csak a létesítő okirat szerinti 

székhely, de a központi ügyvezetés helye vagy az üzleti tevékenység fő helye is. 

Ezen rendelkezés indoka elsősorban a lehetséges alperesek védelme, amely a 

nemzetközi kollíziós jogi szabályok alapvető tulajdonsága. Ez azonban ellentétben 

áll mind a kartellügyek jellegzetességeivel (az alperesek nemzetközi 

nagyvállalatok, amelyek több tagállamban is kifejtik gazdasági tevékenységüket), 

mind a versenyjogi kártérítési keresetek akadályainak megszüntetésére vonatkozó 

folyamattal.531  

A Brüsszel I Rendelet szerint a tagállamban székhellyel rendelkező társaság más 

tagállamban is perelhető (különös joghatóság): 5. cikk (3) bekezdés szerint 

jogellenes károkozásból származó igények esetén ilyen más tagállam az a hely, 

ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet.  

Ahogy Mankowski is rámutatott, a mindenütt jelenlevőség elve 

(Ubiquitätsprinzip) alapján a káresemény helyének tekinthető mind a károkozás 

helye, mind a kár bekövetkezésének helye. Nemzetközi kartellek esetén mind a 

károkozás helyét, mind a kár bekövetkezésének helyét nehéz meghatározni, 

ugyanakkor a jogsértés határon átnyúló jellegére tekintettel valószínű, hogy a 

                                                 
529 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet, HL L 12., 2001.1.16., 1. 
o. 
530 Ld. Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
joga, Budapest, 2012. ELTE Eötvös Kiadó, 459. o. 
531 Ld. Fitchen, i.m. (89. lj.), 388. o. 
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Brüsszel I Rendelet 5. cikk (3) bekezdésére több tagállamban is alapíthatnak 

joghatóságot a bíróságok. Mankowski álláspontja szerint ebben az esetben a 

károsultak választhatnak, hogy melyik károkozás helye vagy a kár 

bekövetkezésének helye szerinti tagállamban nyújtanak be keresetet.532 

Az Összehasonlító Tanulmány kimutatta, hogy minden tagállam megengedi az 

extraterritoriális kárigények érvényesítését (világszerte bekövetkező káresemény 

megítélése egy joghatóságon belül).533 Ugyanakkor a Bíróság a Shevill ügyben 

hozott ítéletében534 rögzítette, hogy a világszerte bekövetkező káresemény alapján 

érvényesített igényt kizárólag az általános joghatósággal [2. cikk (1) bekezdés] 

rendelkező bíróság előtt lehet előterjeszteni. Így a Brüsszel I Rendelet 5. cikk (3) 

bekezdésére alapozott joghatósággal kapcsolatos probléma, hogy annak 

alkalmazása esetén kizárólag az adott tagállam területén keletkezett károkról 

ítélkezhet a bíróság.535 

Mankowski szerint a probléma látszólagos, mivel a károkozás – és ezáltal a 

káresemény – helyének a kartellben való részvételre és annak végrehajtására 

vonatkozó üzletpolitikai döntések meghozatalának a helye is tekinthető, így a 

károsultaknak semmilyen előnye nem származik abból, hogy a káresemény 

helyére alapozza a joghatóságot.536  

Basedow álláspontja szerint célszerű lenne a joghatóságot annak a tagállamnak a 

bíróságaihoz telepíteni, amely tagállamban az adott kartell a legnagyobb 

forgalmat bonyolította (legmagasabb ügyleti értéket érintette). Elképzelhető, hogy 

egy tagállam bíróságai ítéljék meg a világszerte bekövetkező összes kár 

megtérítése iránti igényt, azonban ebben az esetben is indokolt több eljárásban 

                                                 
532 Ld. Mankowski, Peter: Der europäische Gerichtsstand des Tatortes aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO 
bei Schadensersatzklagen bei Kartelldelikten, WUW, 2012. 9. szám, 799. o. 
533 Ld. Összehasonlító Tanulmány (14. lj.), 81. o. 
534 C-68/93. sz. Shevill és mások kontra Presse Alliance ügyben 1995. március 7-én hozott ítélet, 
EBHT 1995., I-415. o. 
535 Ld. Stothers, Christopher – Gardner, Mark – Hinchliffe, Sue: Forum shopping and “Italian 
torpedoes” in competition litigation in the English courts, GCLR, 2011. 2. szám, 68. o. 
536 Ld. Mankowski, i.m. (532. lj.), 802. o. 
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elbírálni a kártérítési igényeket, a különböző tagállamban jelentkező károk szerinti 

bontásban.537 

Mankowski hangsúlyozza, hogy a versenyjogi szabályok elsősorban a piaci 

funkcionalitást (versenyt) védik, erre tekintettel a kár bekövetkezésének helye 

szempontjából nem a vagyoncsökkenés bekövetkezésének a helye kellene, hogy 

irányadó legyen. Ezzel kapcsolatban hivatkozik a Róma II Rendelet538 6. cikk (3) 

bekezdésére, mely szerint a versenykorlátozásából eredő szerződésen kívüli 

kötelmekre az érintett piac szerinti tagállam joga irányadó.539 

Érdemes megjegyezni, hogy a 2015. január 10-én a Brüsszel I Rendelet helyébe 

lépő rendelet540 4. cikk (1) bekezdése és 7. cikk (2) bekezdése tartalmilag azonos 

rendelkezést határoz meg, mint a Brüsszel I Rendelet 2. cikk (1) bekezdése és 5. 

cikk (3) bekezdése. 

3.4.2. Horgony alperesek és az olasz torpedók 

A közelmúltban a szintetikus gumi kartell ügyben merült fel a joghatósági kérdés. 

A kerékabroncsgyártó vállalkozások keresetet nyújtottak be az angol bíróság 

(High Court) előtt a Bayer, a Shell és a Dow, illetve leányvállalataik ellen. A 

keresetben 23 vállalkozás volt megjelölve alperesként, a kartellben résztvevő 

vállalkozások, illetve azok angol, német, holland, francia és spanyol 

leányvállalatai. A Bizottság jogsértést megállapító határozatára541 tekintettel 

következményi keresetről volt szó. Ugyanakkor az ügyben Olaszországban is per 

indult.  

A kartellben résztvevő olasz vállalkozás azért nem került megjelölésre 

alperesként, mivel az angol bírósághoz benyújtott keresetet megelőzően a milánói 
                                                 
537 Ld. Basedow, Jürgen: Jurisdiction and choice of law in the private enforcement of EC 
competition law, In: Private Enforcement of EC Competition Law, szerk.: Basedow, Jürgen, Hága, 
2007. Kluwer Law International, 252-253. o. 
538 A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 2007. július 11-i 
864/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 199., 2007.7.31., 40. o. 
539 Ld. Mankowski, i.m. (532. lj.), 804-805. o. 
540 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
HL L 351., 2012.12.20., 1. o. 
541 A Bizottság 2006. november 29-i határozata (Ügyszám COMP/38.638 – Butadién gumi / 
emulzióból előállított sztirol-butadién gumi) 
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bíróság (Tribunale di Milano) előtt nyújtott be negatív megállapítási keresetet, 

melyben kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy (i) a szóban forgó magatartás 

nem minősült kartellnek, (ii) nem vett részt kartellben, illetve (iii) a kartell nem 

okozott kárt. Az olasz vállalkozás célja ezzel a keresettel az volt, hogy elkerülje, 

hogy más állam bírósága megállapíthassa joghatóságát az adott ügy polgári jogi 

szempontjainak megítélésére vonatkozóan. 

A milánói bíróság ítéletében542 elutasította a keresetet többek között az Európai 

Bíróság Masterfoods ügyben hozott ítéletére,543 illetve az 1/2003/EK rendelet 16. 

cikkére alapozva, mely szerint tagállami bíróságok nem hozhatnak a Bizottság 

határozatának ellentmondó határozatot. Az olasz vállalkozás fellebbezést nyújtott 

be a milánói bíróság ítélete ellen.  

Az olasz eljárás okán az angol bíróságnak elsősorban azzal kellett foglalkoznia, 

hogy van-e joghatósága. Az alperesek kérelmükben többek között arra 

hivatkoztak, hogy a kartell központja nem Anglia volt és a felperesek ún. „forum 

shopping” keretében választották ki a kartellben résztvevő vállalkozások angol 

leányvállalatait. A bizottsági határozatnak angol cég nem volt címzettje, a 23 

alperesből pedig összesen kettő rendelkezik angliai székhellyel. Az alperesek 

hivatkoztak továbbá arra, hogy sem a kár, sem a kárt kiváltó esemény helye nem 

Anglia, mivel az Angliában székhellyel rendelkező cégek a kartell által érintett 1 

milliárd angol font értékű forgalomból mindössze 75 ezer angol font értékű 

forgalom került ténylegesen Angliában lebonyolításra, illetve mivel a kartell 

keretében tartott egyeztetések mindössze kétszer kerültek Anglia területén 

lebonyolításra. Az alperesek hangsúlyozták, hogy az olasz vállalkozás volt a 

kartell irányítója, így joghatósági szempontból a legszorosabb kapocs 

Olaszországgal áll fenn.  

Az alperesek joghatóság hiányára vonatkozó kérelmét az angol bíróság 

ítéletében544 elutasította. Az angol bíróság arra tekintettel utasította el az alperesek 

                                                 
542 Tribunale di Milano 53825/07. sz. ENI Spa v Pirelli Spa ügyben 2009. április 9-én hozott ítélete 
543 C-344/98. sz. Masterfoods ügyben 2000. december 14-én hozott ítélet, EBHT 2000., I-11369. 
o. 
544 Cooper Tire & Rubber Co and others v Shell Chemicals UK Ltd and others [2009] EWCH 
2609 (Comm) (27 October 2009) 
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kérelmét, hogy az Olaszországgal fennálló joghatósági kapocs nem olyan jellegű, 

hogy az az ügy súlypontját Olaszországba helyezné. A kartell Európa szerte 

működött, a kartellezők 7 tagállamban voltak jelen, a közvetlen vevők 12 

tagállamban, míg magára a kartell keretében tartott egyeztetésekre 8 tagállamban 

került sor. Az angol bíróság elfogadta a felperesek érvelését, mely szerint 

versenyjogi szempontból a leányvállalatok és az anyavállalatok nem minősülnek 

elkülönült egységnek. Ezzel kapcsolatban a bíróság hivatkozott a Provimi ügyben 

hozott ítéletre,545 melyben az angol bíróság elfogadta a versenyjogi „vállalkozás” 

koncepció alkalmazását polgári ügyben. Mivel a leányvállalatok nem különülnek 

el, illetve a vállalkozások egyetemlegesen felelősek a kartell által okozott kárért, 

az angol bíróság megállapította a joghatóságát.  

Az angol bíróságnak arra tekintettel, hogy a Bizottság határozatát a kartellben 

résztvevő vállalkozások megtámadták a Törvényszék előtt, arról is döntenie 

kellett, hogy felfüggeszti-e az eljárást, amíg a lehetséges jogorvoslatokat a 

kartellben résztvevő vállalkozások kimerítik (ideértve a Törvényszék ítéletének 

felülvizsgálatát a Bíróság által). A felfüggesztést az angol bíróság azért is 

indokoltnak tartotta volna, mivel a joghatósági kérdésre vonatkozó döntést az 

alperesek megfellebbezték. Ugyanakkor az angol bíróság úgy döntött, hogy a 

felfüggesztés ellenére a bizonyítékok hozzáférhetővé tételére (disclosure) sor 

kerülhet.  

Végül az angol fellebbviteli bíróság (Court of Appeal) ítéletében546 elfogadta a 

felperesek azon érvelését, hogy az angol leányvállalatok, melyek ténylegesen 

értékesítettek kartell által érintett termékeket Anglia területén, megalapozzák a 

többi kartell résztvevővel szembeni joghatóságot is és hogy a bíróság joghatósága 

a más tagállamokban keletkező károkra is kiterjed; illetve elutasította az alperesek 

joghatóság megállapításával szembeni fellebbezését.  

Azt a gyakorlatot, mely alapján a károkozók annak érdekében, hogy számukra 

kedvezőbb bíróság állapítsa meg joghatóságát az adott ügyben, negatív 

                                                 
545 Roche Products Ltd and others v Provimi Ltd [2003] EWHC 961 (Comm) (02 May 2003) 
546 Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd and others v Dow Deutschland Inc and others 
[2010] EWCA Civ 864 (23 July 2010) 
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megállapítási keresetet nyújtanak be, a versenyjogi jogirodalomban „olasz 

torpedó”-nak hívják. Az elnevezést eredetileg a határon átnyúló szabadalmi 

pereskedésekben alkalmazott megoldásra használták: a szabadalomsértést 

elkövető személy a számára kedvezőbb feltételeket biztosító bíróságnál kérelmet 

nyújt be a jogsértés hiányának megállapítása iránt, annak érdekében, hogy a 

pereskedésre ne a szabadalom jogosultja által választott bíróság előtt kerüljön 

sor.547 A károkozó számára a versenyjogi kártérítések terén kevésbé progresszív 

jogrendszerrel rendelkezők államok bíróságai, illetve általánosságban a lassabban 

működő bíróságok minősülnek. 

Az olasz torpedó alkalmazására alapvetően a Brüsszel I Rendelet 27. cikk (1) 

bekezdésére tekintettel kerül sor, mely szerint 

„Amennyiben azonos jogalapból származó, azonos felek között folyamatban lévő 

eljárásokat különböző tagállamok bíróságai előtt indítottak, a később megkeresett 

bíróság az elsőként megkeresett bíróság joghatósága megállapításáig hivatalból 

felfüggeszti az eljárást.” 

Az eljárások akkor származnak azonos jogalapból, ha ugyanaz a tárgyuk (például 

ugyanaz a versenyjogi jogsértés), függetlenül az érvényesített igény jellegére 

(kártérítési vagy megállapítási kereset). Az eljárás akkor is azonos felek között 

van folyamatban, ha nem ugyanaz a jogi entitás szerepel a perben (például 

anyavállalat vagy leányvállalat).548 

Azt a gyakorlatot, mely alapján a károsultak annak érdekében, hogy a számukra 

kedvezőbb bíróság előtt érvényesíthessék kártérítési igényüket, a pert a 

vállalkozás azon leányvállalatával szemben indítják meg, melynek székhelye a 

számukra kedvezőbb bíróság országában van, a versenyjogi jogirodalomban 

„horgony alperes”-nek (anchor defendant) hívják.549 A károsultak szempontjából 

nyilván azon államok bíróságai a kedvezőbbek, ahol az eljárás gyors, 

                                                 
547 Ld. Moretti, Francesca Maria – Nascimbene, Luigi: No scent of torpedo, GCLR, 2009. 2. szám, 
70. o. 
548 Ld. Stothers-Gardner-Hinchliffe, i.m. (535. lj.), 69. o. 
549 Ld. Moretti–Nascimbene, i.m. (547. lj.), 70. o. 
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rendelkezésre állnak bizonyítékismertetési eszközök és lehetséges többszörös 

vagy büntető kártérítés megítélése. 

A horgony alperesek alkalmazására alapvetően a Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdésére tekintettel kerül sor, mely szerint valamely tagállamban lakóhellyel 

rendelkező személy perelhető: 

„[…] amennyiben több személy együttes perlése esetén az adott személy az 

alperesek egyike, bármely alperes lakóhelyének bírósága előtt, feltéve, hogy a 

keresetek között olyan szoros kapcsolat áll fenn, hogy az elkülönített eljárásokban 

hozott, egymásnak ellentmondó határozatok elkerülése érdekében célszerű azokat 

együttesen tárgyalni és róluk együtt határozni;” 

Stothers, Gardner és Hinchliffe álláspontja szerint az angol bíróságok éppen azért 

lettek a versenyjogi kártérítési perek kedvelt fórumai, mivel a Provimi ügyben 

hozott ítéletre tekintettel az angol bíróságok hajlandók olyan kártérítési igényről is 

ítélkezni, melyet egy angliai székhellyel rendelkező leányvállalatot is magába 

foglaló vállalkozás által megvalósított kartell okozott.550 

Koutsoukou és Pavlova hangsúlyozzák, hogy a Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdésének alkalmazásához szükséges szoros kapcsolat azonos ténybeli és jogi 

alapot feltételez. A Bíróság a Roche ügyben hozott ítéletében551 rögzítette, hogy 

szoros kapcsolat hiányzik abban az esetben, ha eltérő vállalkozások, eltérő 

tagállamban eltérő cselekményt követtek el, azonban a ténybeli alap azonossága 

fennáll, ha az eltérő vállalkozások között olyan kapcsolat áll fenn, ami közös 

üzletpolitikához vagy hasonló piaci magatartáshoz vezet. Erre tekintettel az 

anyavállalat leányvállalata üzletpolitikája felett gyakorolt befolyása megalapozza 

a Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazásához szükséges szoros 

kapcsolatot és az anyavállalat perlését.552 

                                                 
550 Ld. Stothers-Gardner-Hinchliffe, i.m. (535. lj.), 67. o. 
551 C-539/03. sz. Roche Nederland és mások ügyben 2006. július 13-án hozott ítélet, EBHT 2006., 
I-6535. o. 
552 Ld. Koutsoukou, Georgia – Pavlova, Polina: Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft bei 
Schadensersatzklagen wegen Verletzung des EU-Kartellrechts, WUW, 2014. 2. szám, 159. o. 
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Moretti és Nascimbene álláspontja szerint az olasz torpedók és a horgony 

alperesek alkalmazása valójában ugyanannak az éremnek a két oldalát képezik. 

Az olasz torpedó alkalmazása versenyjogi kártérítések terén alapvetően nem a 

károsultak kártérítés iránti igényének érvényesítését akadályozza, hanem a forum 

shopping megakadályozására irányul.553 

Érdemes megjegyezni, hogy a 2015. január 10-én a Brüsszel I Rendelet helyébe 

lépett rendelet 8. cikk (1) bekezdése és 29. cikk (1) bekezdése tartalmilag azonos 

rendelkezést határoz meg, mint a Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdése és 27. 

cikk (1) bekezdése. 

A fentiekre tekintettel indokolt lenne egy olyan joghatósági szabály bevezetése, 

amely a kartell által érintett piac szerinti ország bíróságainak joghatóságát 

alapozná meg. Több ország esetén, az érintett piac szerinti országok közül abban 

az országban lehetne pert indítani, amelyben a kartell a legnagyobb forgalmat 

bonyolította. A különböző joghatósági problémákra tekintettel megfontolandó 

kizárólagos joghatósági ok megfogalmazása, illetve olyan joghatósági ok 

bevezetése, amely az összes érintett vállalkozásra (anyavállalat és leányvállalat) 

kiterjedne. 

3.4.3. CDC Hydrogen Peroxide ügy 

A Bíróság a versenyjogi kártérítési keresetekkel kapcsolatos joghatósági 

kérdésekkel a hidrogén peroxid ügyben hozott ítéletében554 foglalkozott. 

3.4.3.1. Tények 

A fehérítőszer kartell ügyben a Bizottság hét vállalkozásra szabott ki bírságot, 

összesen 388 millió euró összegben, mivel megállapította, hogy a vállalkozások 

az árakra és értékesített mennyiségekre vonatkozó információcsere, illetve az 

                                                 
553 Ld. Moretti-Nascimbene, i.m. (547. lj.), 71-72. o. 
554 C-352/13. sz. CDC Hydrogen Peroxide ügyben 2015. május 21-én hozott ítélet, EBHT-ban még 
nem tették közzé 
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árakra és a termelési kapacitás csökkentésére vonatkozó megállapodások 

formájában megsértették az uniós versenyjogi rendelkezéseket.555 

A CDC Hydrogen Peroxide SA („CDC”) egy Belgiumban bejegyzett 

részvénytársaság, mely keresetet nyújtott be a Bizottság határozatának címzettei 

közül hat vállalkozással (Evonik Degussa, az Akzo Nobel, a Solvay, a Kemira, az 

Arkema és az FMC Foret) szemben a dortmundi tartományi bíróság (Landgericht 

Dortmund) előtt.556 A Bizottság jogsértést megállapító határozatára tekintettel 

következményi keresetről volt szó. 

Miután a német papírgyártók egyesülete (Verband Deutscher Papierfabriken) 

tájékoztatta tagjait, hogy a Bizottság által közzétett üzleti titkokat nem tartalmazó 

határozat (melyben többek között az is szerepelt, hogy a kartell következtében az 

árak a duplájára emelkedtek) alapján lehetőségük van kártérítést követelni, a CDC 

a vásárolt hidrogén peroxid tonnájaként jelképes 1 euró cent fejében felajánlotta, 

hogy felvásárolja a kártérítési követeléseket.  

A CDC végül 32 cellulóz- és papíripari vállalkozás kártérítési követelését 

vásárolta meg, mely vállalkozások a kartellben részt vevő vállalkozások közvetlen 

üzletfelei voltak a kartell ideje alatt. A CDC pedig a kártérítési követelések 

átruházásának ellenértékeként vállalta, hogy a bíróság által megítélt kártérítési 

összeg 75%-át a károsultaknak kifizeti.557 

3.4.3.2. Pertörténet 

Az alperesek tárgyalásra idézését követően, de még az ellenkérelem benyújtására 

nyitva álló határidő lejárta előtt a CDC perbeli egyezséget kötött az Evonik 

Degussa nevű vállalkozással, amely a Bizottság eljárása során benyújtott 

engedékenységi kérelme folytán mentesült a bírság alól, és visszavonta keresetét e 

                                                 
555 A Bizottság 2006. május 3-i határozata (Ügyszám COMP/38.620 – Hidrogén-peroxid és 
perborát) 
556 13 O 23/09 (Kart) 
557 Ld. Matussek, Karin: Akzo, FMC Targeted in German Suit That Follows U.S. Class Action 
Principle, Bloomberg 2010. december 16., elérhető: http://www.bloomberg.com/news/print/2010-
12-15/akzo-fmc-targeted-in-german-suit-that-follows-u-s-class-action-principle.html 
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vállalkozással szemben. E perbeli egyezség érdekessége, hogy az alperesek közül 

csak az Evonik Degussa volt németországi székhelyű cég. 

A többi alperes a kartell által érintett szállítási szerződések joghatósági és 

választottbírósági kikötéseire tekintettel joghatósági kifogással éltek. 

A dortmundi tartományi bíróság végzésével558 felfüggesztette az eljárást és 

előzetes döntéshozatalra terjesztett fel több kérdést is: 

„1) Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját, hogy olyan 

eljárás esetén, amelyben a bíróság államában székhellyel rendelkező alperessel, 

és a más uniós tagállamokban székhellyel rendelkező további alperesekkel 

szemben közösen terjesztenek elő tájékoztatás és kártérítés iránti keresetet az 

EK  81. cikknek / EUMSZ 101. cikknek és az EGT-megállapodás 53. cikkének az 

Európai Bizottság által megállapított, több tagállamban, az alperesek különböző 

helyszíneken és időpontokban elkövetett cselekményeivel megvalósult, egységes és 

folyamatos megsértése miatt, akkor az elkülönített eljárásokban hozott, 

egymásnak ellentmondó határozatok elkerülése érdekében célszerű [e kérelmeket] 

együttesen tárgyalni és róluk együtt határozni? 

Ennek során figyelembe kell-e venni azt, ha a bíróság államában székhellyel 

rendelkező alperessel szemben előterjesztett keresettől – a többi alperesnek való 

kézbesítést követően, ám az ellenkérelem előterjesztésére a bíróság által 

meghatározott határidő letelte előtt, valamint az első tárgyalás kezdete előtt – 

elállnak? 

2) Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontját, hogy olyan 

eljárás esetén, amelyben a különböző uniós tagállamokban székhellyel rendelkező 

alperesekkel szemben közösen terjesztenek elő tájékoztatás és kártérítés iránti 

keresetet az EK 81. cikknek / EUMSZ 101. cikknek és az EGT-megállapodás 53. 

cikkének az Európai Bizottság által megállapított, több tagállamban, az alperesek 

különböző helyszíneken és időpontokban elkövetett cselekményeivel megvalósult, 

egységes és folyamatos megsértése miatt, akkor a káresemény valamennyi alperes 

                                                 
558 LG Dortmund, Beschluss vom 29.04.2013 – 13 O (Kart) 23/09 
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vonatkozásában, és valamennyi érvényesíteni kívánt kár, vagy az összkár 

tekintetében azokban a tagállamokban következik be, ahol meghozták és 

végrehajtották a kartellmegállapodásokat? 

3) Az EK 81. cikk / EUMSZ 101. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti 

kartelltilalomba ütköző jogsértés miatt előterjesztett kártérítés iránti kereset 

esetén a kartelltilalom uniós jogban előírt hatékony érvényesítése megengedi-e a 

szállítási szerződésekben szereplő választottbírósági és joghatósági kikötések 

figyelembevételét akkor, ha ez a 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontja és/vagy 6. 

cikkének 1. pontja szerint joghatósági szabályoktól való eltéréshez vezet 

valamennyi alperes tekintetében, és/vagy az érvényesíteni kívánt igények 

összessége vagy egy része tekintetében?” 

3.4.3.3. A főtanácsnoki indítvány 

A főtanácsnok előrebocsátotta, hogy véleménye szerint a Brüsszel I Rendelet nem 

alkalmas az uniós versenyjog hatékony magánjogi érvényesítésére és ezért 

célszerűnek látná a Róma II Rendelet 6. cikk (3) bekezdéséhez hasonló különös 

szabály megalkotását.559 

Az első kérdéssel kapcsolatban a főtanácsnok kifejtette, hogy a Brüsszel I 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazásához szükséges feltétel egymásnak 

ellentmondó határozatok lehetősége, ami akkor állapítható meg, ha azonos 

ténybeli és jogi helyzet áll fenn. A főtanácsnok arra a következtetésre jutott, hogy 

- az azonos ténybeli helyzet fennáll, mivel a károkozók egységes és 

folyamatos jogsértésben vettek részt;560 

- az azonos jogi helyzet fennáll, mivel a károkozók egyetemlegesen felelnek 

ugyanazért az uniós versenyjogi jogsértésért.561 

                                                 
559 Ld. Niilo Jääskinen főtanácsnoknak a C-352/13. sz. CDC Hydrogen Peroxide ügyben 2014. 
december 11-én ismertetett indítványa, 8. és 10. pontjait 
560 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 65. pontját 
561 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 69. pontját 
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A főtanácsnok a Bíróság korábbi gyakorlatára tekintettel úgy vélte, hogy a 

perindítás hatályainak beálltakor kell fennállnia az adott bíróság joghatóságát 

megalapozó oknak, így a későbbi keresettől való elállás a joghatóságot 

önmagában nem érinti, akkor sem, ha azzal az alperessel szemben álltak el a 

keresettől, akinek a székhelye megalapozta a joghatóságot.562 Ugyanakkor a 

Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható, ha a kereset egyedüli 

célja, hogy kivonja az alperest azon bíróság joghatósága alól, amelyben 

székhellyel rendelkezik.563 Erre tekintettel, ha bizonyított, hogy a keresettől való 

elállás hátterében a kereset benyújtását megelőzően megkötött és a perindítás 

hatályainak beálltáig elhallgatott egyezség áll, úgy a Brüsszel I Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdése nem alkalmazható.564 

A második kérdéssel kapcsolatban a főtanácsnok rámutatott, hogy 

- a károkat okozó esemény helyének minősülhet az a hely, ahol a kartell által 

érintett termékekre vonatkozó szerződéseket megkötötték vagy teljesítették, 

illetve ahol a károsultak székhelye vagy fióktelepe van;565 

- a károk bekövetkezési helyének minősülhet az a hely, ahol a 

kartellmegállapodást megkötötték, illetve ahol a kartellmegállapodást 

ténylegesen végrehajtották.566 

Minderre tekintettel a főtanácsnok arra a következtetésre jutott, hogy a Brüsszel I 

Rendelet 5. cikk (3) bekezdését nem lehet alkalmazni horizontális kartellekre, 

melyek időtartama hosszú, szerkezete rendkívül összetett és földrajzilag nagy 

területet fed le, mivel a szóba jöhető számtalan hely nem teszi lehetővé a jogvita 

egészével különösen szoros kapcsolatban álló bíróság azonosítását.567 

A harmadik kérdéssel kapcsolatban a főtanácsnok rögzítette, hogy 

                                                 
562 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 80. pontját 
563 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 84. pontját 
564 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 90. pontját 
565 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 49. pontját 
566 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 50. pontját 
567 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 52. pontját 
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- joghatósági kikötések nem alkalmazhatók horizontális kartellek esetén, ha 

nem felel meg az egyértelmű és érvényes egyetértés követelményének, arra 

tekintettel, hogy a joghatósági megállapodás megkötésekor a károsult 

számára a jogellenes magatartás, amely a jogvita tárgyát képezi nem volt 

ismert;568 

- választottbírósági kikötések nem alkalmazhatók horizontális kartellek 

esetén, mivel kizárják a bírói jogvédelem rendes útját a károsultak számára 

és ezáltal akadályozhatják az uniós versenyjog hatékony érvényesülését.569 

3.4.3.4. A Bíróság döntése 

A Bíróság az első kérdéssel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy eltérő jogi 

helyzet fennállása esetén is alkalmazható a Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdése, amennyiben az alperes számára előrelátható annak kockázata, hogy 

bármely egyéb alperes székhelye szerinti bíróság előtt is perelhető, ami a Bíróság 

álláspontja szerint a Bizottság jogsértést megállapító határozatára tekintettel az 

alapeljárásban megvalósult.570 

A Bíróság álláspontja szerint a kereset benyújtásakor a Brüsszel I Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdésén alapuló joghatóságtól a tagállami bíróság eltekinthet, ha 

bizonyított, hogy a felperes mesterségesen teremtette meg vagy tartotta fenn a 

joghatósági szabály alkalmazási feltételeit.571 Önmagában az, hogy a felperes és 

az alperes egy esetleges egyezség megkötése céljából tárgyaltak egymással a 

kereset benyújtása előtt nem alapozza meg a joghatóságtól való eltekintést, 

azonban az egyezség megkötése és eltitkolása már a joghatósági szabály 

alkalmazási feltételeinek mesterséges megteremtésének vagy fenntartásának 

minősül.572 

A Bíróság a második kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az alapeljárásban 

nem lehetséges egyetlen hely meghatározása a kárt okozó esemény helyeként, 

                                                 
568 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 111. pontját 
569 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (559. lj.), 126. pontját 
570 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 23-24. pontjait 
571 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 29. pontját 
572 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 32. pontját 
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mivel - a Bizottság határozata alapján - több kartellmegállapodás jött létre 

különböző helyeken, számos időpontban megtartott megbeszélésen, függetlenül 

attól, hogy esetről esetre beazonosítható, mely kartellmegállapodás okozta az 

adott kárt.573 A kár bekövetkezésének helye a károsult székhelye, azonban a kár 

bekövetkezésének helye szerinti bíróság előtt kizárólag az adott tagállamban 

székhellyel rendelkező károsultak által elszenvedett kárt lehet érvényesíteni, az 

alapeljárásban ez nem irányadó (a CDC által érvényesített különböző kártérítési 

igényekre tekintettel).574 

A Bíróság a harmadik kérdéssel kapcsolatban rögzítette, hogy a szerződéses 

jogviszonyból eredő összes jogvitára elvontan hivatkozó kikötés nem terjed ki a 

jogellenes károkozásért fennálló (deliktuális) felelősséggel kapcsolatos jogvitára, 

mivel a károsult számára a kikötéshez való hozzájárulás időpontjában nem volt 

ésszerűen előrelátható ilyen jogvita.575 

A fentiekre tekintettel a Bíróság az előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett 

kérdésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 

„1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22‑i 44/2001/EK tanácsi 

rendelet 6. cikkének 1. pontját akként kell értelmezni, hogy több alperes esetén a 

joghatóságok koncentrációjára vonatkozó, az e rendelkezésben megállapított 

szabály akkor is alkalmazható az uniós jogban előírt kartelltilalom bizottsági 

határozattal megállapított egységes és folyamatos megsértésében földrajzi és 

időbeli szempontból eltérő módon részt vevő vállalkozások kártérítés fizetésére 

való egyetemleges kötelezésére és ennek keretében tájékoztatás nyújtására 

irányuló keresetre, ha a felperes időközben elállt a keresettől az egyetlen olyan 

alperesi pertárssal szemben, aki az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamban 

rendelkezik székhellyel, kivéve ha megállapítást nyer, hogy a felperes és az 

említett alperesi pertárs azzal a céllal játszottak össze, hogy az említett 

                                                 
573 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 45-46. pontjait 
574 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 52. és 55. pontjait 
575 Ld. a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítélet 69-70. pontjait 
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rendelkezés alkalmazási feltételeit a kereset benyújtásának időpontjára 

mesterségesen megteremtsék vagy addig fenntartsák. 

2) A 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontját akként kell értelmezni, hogy 

amennyiben a különböző tagállamokban székhellyel rendelkező alperesekkel 

szemben az EUMSZ 101. cikknek és az EGT‑megállapodás 53. cikkének a 

Bizottság által megállapított egységes és folyamatos, általuk több tagállamban, 

különböző időpontokban és helyszíneken megvalósított megsértése miatt indítanak 

kártérítési keresetet, a káresemény minden egyes állítólagos károsult tekintetében 

megvalósult, és – az említett 5. cikk 3. pontja értelmében – közülük mindegyik 

dönthet úgy, hogy keresetét vagy a szóban forgó kartell végleges létrejöttének 

helye, illetve – adott esetben – az állítólagos kárt okozó, egyetlen eseményként 

meghatározható konkrét megállapodás megkötésének helye vagy a saját székhelye 

szerinti bíróság előtt indítja meg. 

3)A 44/2001 rendelet 23. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az – 

az EUMSZ 101. cikknek és az az EGT‑megállapodás 53. cikkének a megsértése 

miatt előterjesztett kártérítés iránti kereset esetén – akkor is lehetővé teszi a 

szállítási szerződésekben szereplő joghatósági kikötések figyelembevételét, ha ez 

az említett rendelet 5. cikkének 3. pontjában és/vagy 6. cikkének 1. pontjában 

előírt nemzetközi joghatósági szabályoktól való eltéréshez vezet, feltéve hogy ezek 

a kikötések a versenyjog megsértése miatt fennálló felelősséggel kapcsolatos 

jogvitákra vonatkoznak.” 

3.5. ÖSSZEGZÉS 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a közvetett vevők perlési jogának 

teljes kizárása nem indokolt. Egyrészről az Amerikai Egyesült Államokban a 

teljes kizárásnak különös okai voltak (például a károk továbbhárításának korábbi 

kizárása), másrészről az uniós joggyakorlattal a teljes kizárás nem lenne 

összeegyeztethető. Ettől függetlenül a közvetett vevők perlési jogának korlátozása 

elképzelhető, amennyiben az okozati összefüggés nem áll fenn a közvetett vevő 

kára és a károkozók magatartása között. Az Irányelv jogpolitikailag indokolt 

módon rögzítette a közvetett vevők perlési jogát, azonban mindenképpen 
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hiányosságnak tekintendő, hogy nem tartalmaz szabályokat azokra az esetekre 

vonatkozóan, amikor a főszabálytól eltérően (oksági körülményekből kifolyólag) 

mégsem jogosultak a közvetett vevők pert indítani.  

A hatályos magyar jogban rendelkezésre álló opt-in és közérdekű keresetek nem 

tudják biztosítani a fogyasztói igényérvényesítés hatékonyságát, így indokolt a 

kollektív keresetek rugalmasabb szabályainak bevezetése, a hatályos közérdekű 

kereseti szabályok átalakítása. Nem indokolt opt-out jellegű keresetek bevezetése, 

ugyanakkor az opt-in keresetek lebonyolítását biztosítani kell mérlegelési jogkör 

biztosításával a bíróság számára. Hátrányos helyzetű károsultak (fogyasztók) 

esetén a közérdekű keresetek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az aktív 

részvételt kívánó opt-in kollektív keresetek, így indokolt a versenyjog szabályai 

között részletesen rendelkezni a társadalmi szervezetek kereseti jogáról. Továbbá, 

célszerű az Ajánlás szabályain több szempontból is túllépni, szektor-specifikus 

(versenyjogi) kollektív jogorvoslati mechanizmus bevezetésével, a képviseleti 

keresetek finanszírozására vonatkozó korlátozás, illetve a kártérítési keresetek 

következményi keresetekre való korlátozásának figyelmen kívül hagyásával. 

Az engedményezés csoportos igényérvényesítés céljából történő használata 

alapvetően nem felel meg a jogintézmény eredeti funkciójának. Ugyanakkor 

indokolt, hogy addig, amíg nem állnak rendelkezésre hatékony kollektív 

jogorvoslati mechanizmusok, a bíróságok az adott jogintézményt kellően tágan 

értelmezzék. 

A károsultaknak kedvező egyéb intézkedésekre tekintettel nem szükséges az 

amerikai típusú bizonyítékismertetési mechanizmus bevezetése. Ugyanakkor az 

Irányelvnek megfelelően polgári perjog szabályai között szükséges rendelkezni 

arról, hogy a károsultak megfelelően valószínűsített kereseti igény esetén a 

kérhessék a bíróságtól, hogy kötelezze a károkozót a bizonyítékok szélesebb 

körének (irat kategória alapján történő) rendelkezésre bocsátására. 

Megállapítható, továbbá, hogy a perköltségviselés főszabályától való eltérés 

kizárólag bizonyos hátrányos helyzetű károsultak (fogyasztók) esetén indokolt. 
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Végül, megállapítható, hogy a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 

magatartásokra alapított kártérítési keresetek esetén nehéz a deliktuális 

felelősségre vonatkozó különös joghatóságra támaszkodni, mivel mind a 

károkozás, mind a kárbekövetkezés helyét nehezen lehet megállapítani. A 

versenyjogi vállalkozás (gazdasági egység) koncepciójára tekintettel a horgony 

alperesek megalapozzák az adott bíróság joghatóságát, míg az olasz torpedók 

versenyjogi kontextusban nem alkalmazhatók, mivel a tagállami bíróság nem 

hozhat a Bizottság (vagy bizonyos versenyhatóságok) határozataival ellentétes 

döntést. A Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti joghatóságnak a 

perindítás időpontjában kell csak fennállnia. A Brüsszel I Rendelet 5. cikk (3) 

bekezdése szerinti joghatósági szabály versenytársak közötti versenykorlátozó 

célú magatartások esetén hasznosan nem alkalmazható, mivel több bíróság 

joghatóságának megállapításához vezethet. Míg a Brüsszel I Rendelet 23. cikk (1) 

bekezdése szerinti joghatósági kikötés kizárólag akkor irányadó deliktuális 

felelősség esetén, ha a joghatósági kikötés kifejezetten kiterjed deliktuális 

jogvitákra is.  

4. IRATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

A magánjogi jogérvényesítés fent említett kezdetleges voltára tekintettel alakult ki 

uniós szinten a jogalkotói szándék, hogy a versenyjog magánjogi 

érvényesítésének elterjedését elősegítő szabályozás kerüljön elfogadásra. 

Ugyanakkor e szabályozás pontos tartalma, a versenyjog magánjogi 

érvényesítésének elterjedését elősegítő eszközök köre tekintetében nem állt fenn 

széleskörű egyetértés. 

Az eszközök megválasztása során felmerült egyik első probléma a közjogi és 

magánjogi érvényesítés koordinációja volt, különös tekintettel az engedékenységi 

politika alkalmazására a közjogi érvényesítés keretében. Bár mind az 

engedékenységi politika, mind a kártérítési keresetek a versenyjogi jogsértésektől 
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való elrettentő hatás fokozását is szolgálják, hatással vannak egymás 

hatékonyságára is.576 

Az engedékenységi politika és a kártérítési keresetek kölcsönhatásába két ponton 

lehetséges jogi úton beavatkozni: (i) az engedékenységi kérelem keretében 

benyújtott iratokhoz való hozzáférést, illetve (ii) az engedékenységi kérelmet 

benyújtó vállalkozás által fizetendő kártérítés mértéke.577 

4.1. AZ ENGEDÉKENYSÉGI POLITIKA BEMUTATÁSA 

A versenyjog közjogi érvényesítésének leghatékonyabb eszközeként az 

engedékenységi politikát tartják számon.578 

Az engedékenységi politika lényege, hogy a versenyjogi jogsértésben résztvevő 

vállalkozás mentesül a versenyjogi bírság alól, amennyiben megfelelő formában 

együttműködik a versenyhatóságokkal. Az engedékenységi politikát a horizontális 

versenykorlátozó célú versenykorlátozások elleni fellépés eszközének szánták, 

figyelembe véve, hogy ezek azok a jogsértő magatartások, melyeket titkos 

jellegüknél fogva a legnehezebb felderíteni hagyományos hatósági (vizsgálati) 

eszközökkel. Az együttműködés feltételeinek teljesítésétől függően a vállalkozás 

részesülhet teljes bírságmentességben vagy bírságcsökkentésben. Az 

együttműködési formát illetően a versenyhatóság értékelheti, ha a vállalkozás 

elsőként nyújt információt egy adott jogsértésről (mielőtt a versenyhatóság 

tudomást szerzett róla), de olyan információt is, mely egy már ismert jogsértésre 

vonatkozik, ugyanakkor nagymértékben megkönnyíti a versenyhatóság munkáját 

a jogsértés körülményeinek tisztázása tekintetében. 

Az engedékenységi politika kiszámíthatóságának az ad jelentőséget, hogy egy 

vállalkozás esetében engedékenységi kérelem benyújtása üzleti mérlegelés 

kérdése. A vállalkozás mérlegeli, hogy milyen előnyök és milyen hátrányok 

származhatnak az engedékenységi kérelem benyújtásából és ezek milyen 

valószínűséggel következhetnek be. Ennek a mérlegelésnek a keretében a 
                                                 
576 Ld. Zöld Könyv 2.7 pontját 
577 Ld. Cauffman, Caroline: The interaction of leniency programmes and actions for damages, 
CLR, 2011. 2. szám, 184. o. 
578 Ld. Bán, i.m. (319. lj.), 72. o. 
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vállalkozások értelemszerűen azt is megfontolják, hogy az engedékenységi 

kérelem keretében tett nyilatkozatok és rendelkezésre bocsátott bizonyítékok 

folytán, különös tekintettel a károkozók egyetemleges felelősségére, egy esetleges 

kártérítési perben a többi vállalkozásnál rosszabb helyzetbe kerülhetnek és a 

kártérítés mértéke lényegesen meghaladhatja az engedékenységi kérelem folytán 

elengedett bírság összegét.579 

4.1.1. Uniós engedékenységi politika 

Az 1996-os közlemény alapján 80 kérelmet nyújtottak be a vállalkozások.580 Az 

1996-os közleménnyel szemben alapvetően az a kritika fogalmazódott meg, hogy 

túl magas követelményeket állított az együttműködni kívánó vállalkozásokkal 

szemben és nem hozott létre egy kellően kiszámítható és átlátható rendszert a 

legfontosabb előny, a bírság alóli teljes mentesség, elnyeréséhez.581 A Bizottság 

2002-ben felülvizsgálta az engedékenységi politikáját és új közleményt fogadott 

el.582  

A 2002-es közlemény megismételte az 1996-os közlemény azon rendelkezését, 

miszerint a bírságmentesség vagy bírságcsökkentés nem védi meg a vállalkozást a 

polgári jogi következményektől. A 2002-es közlemény 32-33. pontjai rögzítette 

továbbá, hogy 

- az engedékenységi kérelem keretében tett nyilatkozatok és szolgáltatott 

iratok nyilvánosságra hozatala sértene bizonyos köz- és magánérdekeket, 

így különösen ellentétes lenne a vizsgálatok céljának Átláthatósági Rendelet 

(Transparency Regulation)583 4. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése 

szerinti védelmével, a vizsgálat lezárását követően is; illetve 

                                                 
579 Ld. Hegymegi-Barakonyi-Horányi, i.m. (6. lj.), 204. o. 
580 Ld. Sandhu, Jatinder S.: The European Commission’s leniency policy: a success?, ECLR, 2007. 
3. szám, 148. o. 
581 Ld. Riley, Alan: Cartel whistleblowing: Toward an American Model?, MJECL, 2002. 1. szám, 
22. o. 
582 A Bizottság közleménye a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok 
csökkentéséről, HL C 45., 2002.2.19., 3. o. 
583 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 145., 
2001.5.31., 43. o. 
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- az engedékenységi kérelem keretében tett írásos nyilatkozatok a Bizottság 

aktájának részét képezi, amit nyilvánosságra hozni vagy más célokra 

felhasználni nem szabad. 

A Bizottság jelenleg irányadó engedékenységi politikáját584 2006-ban fogadta el. 

Ennek keretében bírság alóli teljes mentességhez arra van szükség, hogy a 

vállalkozás helyszíni vizsgálat lefolytatását vagy a jogsértés megállapítását 

lehetővé tevő bizonyítékot szolgáltasson még azelőtt, hogy a Bizottság ilyen 

bizonyítékkal rendelkezne. A bírságcsökkentésre abban az esetben volt lehetőség, 

ha a jogsértő vállalkozás jelentős hozzáadott értéket képviselő bizonyítékot 

szolgáltatott. A 2006-os közlemény 9. pontja rögzíti, hogy a vállalkozásnak a 

teljes mentességhez be kell nyújtania egy társasági nyilatkozatot (corporate 

statement), mely tartalmazza a jogsértés részletes leírását a résztvevő 

vállalkozások adataival, illetve az engedékenységi kérelmező birtokában lévő 

vagy rendelkezésére álló egyéb bizonyítékokat.  

A 2006-os közlemény 32. pontja lehetővé teszi, hogy a jogsértő vállalkozások a 

társasági nyilatkozatot szóbeli formában tegyék meg: 

- a Bizottság irodájában rögzítik a szóbeli nyilatkozatot és átiratot készítenek; 

- a vállalkozás köteles a felvétel és az átirat pontosságát a Bizottság 

irodájában megadott határidőn belül ellenőrizni. 

A 2006-os közlemény 39. pontja rögzíti, hogy a bírságmentesség a polgári jogi 

következményeket nem befolyásolja. A 2006-os közlemény 40. pontja szerint az 

engedékenységi kérelem keretében tett nyilatkozatok és szolgáltatott iratok 

nyilvánosságra hozatala sértene bizonyos köz- és magánérdekeket, így különösen 

ellentétes lenne a vizsgálatok céljának Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés 

harmadik albekezdése szerinti védelmével, a vizsgálat lezárását követően is. A 

2006-os közlemény 34. pontja továbbá rögzíti, hogy a Bizottság aktájában való 

betekintés kizárólag az uniós versenyjog alkalmazására irányuló bírósági vagy 

közigazgatási eljárás céljaira történő felhasználás érdekében biztosítható. Az 
                                                 
584 Bizottsági közlemény a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok 
csökkentéséről, HL C 298., 2006.12.8., 17. o. 
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engedékenységi kérelmező vállalkozások általi más célú felhasználás az 

együttműködés hiányának minősül és a mentesség elvesztéséhez vezethet. 

Érdemes megemlíteni az EVH által elfogadott engedékenységi modell 

szabályozást.585  

A modell nem tartalmaz kifejezett rendelkezést az engedékenységi kérelem 

keretében benyújtott iratok hozzáférhetősége tekintetében, ugyanakkor 28. pontja 

lehetővé teszi szóbeli engedékenységi kérelmek benyújtását, míg 30. pontja azon 

esetekre korlátozza az engedékenységi kérelmek továbbításának lehetőségét az 

EVH-n belül, amikor a nyilvánosságra hozatal elleni védelemnek egyenértékű 

biztosítékai vannak a fogadó tagállam jogában a küldő tagállam jogához képest. 

Ezek a rendelkezések kifejezetten a kártérítési keresetekre tekintettel kerültek 

elfogadásra.586 

4.1.2. Magyar engedékenységi politika 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XIV. törvény 2009. június 1-i 

hatállyal módosította a Tpvt.-t és törvényi szintre emelte az engedékenységi 

politika szabályozását. A Tpvt. 78/A. § (2) bekezdése alapján a bírság 

kiszabásának mellőzéséhez arra van szükség, hogy a jogsértő vállalkozás a 

helyszíni vizsgálat lefolytatását vagy a jogsértés megállapítását lehetővé tevő 

bizonyítékot szolgáltasson még azelőtt, hogy a GVH rendelkezne ilyen 

bizonyítékkal. A Tpvt. 78/B. § (1) bekezdése szabályozza a nem végleges kérelem 

lehetőségét, mely marker iránti kérelemnek feleltethető meg, míg a Tpvt. 78/B. § 

(2) bekezdése lehetővé teszi előzetes kérelem benyújtását, mely az összefoglaló 

kérelemnek feleltethető meg. 

A Tpvt. 78/B. § (8) bekezdése szerint az engedékenységi kérelembe az 

engedékenységi kérelemről hozott versenytanácsi döntésig kizárólag az ügy 

                                                 
585 ECN Model Leniency Programme (as revised in November 2012), elérhető: 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf 
586 ECN Model Leniency Programme (2006), Explanatory Notes, 48-49. pont 
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vizsgálója, az eljáró versenytanács és a (helyszíni vizsgálathoz szükséges bírói 

engedélyt kibocsátó) bíróság tekinthet be.  

Az engedékenységi kérelem polgári jogi következményekre gyakorolt hatásairól a 

Tpvt. 88/D. §-a rendelkezik, melyet szintén a 2009. évi XIV. törvény iktatott 

törvénybe: 

„Az, akivel szemben a 78/A. § alapján a bírság kiszabása mellőzésre került, e 

törvény 11. §-ába, illetve az EK-Szerződés 81. cikkébe ütköző magatartásával 

okozott kár megtérítését megtagadhatja mindaddig, ameddig a követelés az 

ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól behajtható. E szabály a 

károkozók együttes perlését nem gátolja. A bírságmellőzésben részesült károkozó 

felelőssége érvényesítése iránt indított pert a Gazdasági Versenyhivatal jogsértést 

megállapító határozatának felülvizsgálata iránt indított közigazgatási per jogerős 

befejezéséig fel kell függeszteni.” 

A magyar engedékenységi politikát a Tpvt. szabályain túl a GVH elnöke által 

kibocsátott tájékoztató,587 illetve az engedékenységi kérelem benyújtásához 

közzétett űrlap588 szabályozza. Az elnöki tájékoztató 23. pontja kifejezetten említi 

a teljes [Tpvt. 78/A. § (2) bekezdése szerinti) kérelem benyújtása esetén a szóbeli 

kérelem lehetőségét, amikor a kérelemről a GVH feljegyzést vagy hangfelvételt 

készít, vagy azt jegyzőkönyvbe foglalja.  

4.2. AZ IRATBETEKINTÉS HATÁLYOS SZABÁLYAI 

Az iratbetekintési szabályok elsősorban azt az esetet szabályozzák, amikor a 

versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz akarnak hozzáférni más vállalkozások 

vagy magánszemélyek. Ebbe beletartozik az az eset is, amikor az eljárás alá vont 

vállalkozások tekintenek bele a versenyhatóság aktájába a védelemhez való joguk 

hatékony gyakorlása érdekében, de beletartozik az az eset is, amikor (a 

                                                 
587 A Gazdasági Versenyhivatal elnökének tájékoztatója a Tpvt. 78/A. és 78/B. §-a szerinti 
engedékenységi szabályok alkalmazásáról, elérhető: 
http://www.gvh.hu//data/cms1000077/Eng_tajekoztato_m%C3%B3dos%C3%ADtott_20130711.p
df 
588 Elérhető: 
http://www.gvh.hu//data/cms1000083/Eng_%C5%B1rlap_m%C3%B3dos%C3%ADtott_2013071
1.pdf 
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versenyhatóság eljárása szempontjából) harmadik felek tekintenek bele a 

versenyhatóság aktájában kártérítési keresetük megalapozása érdekében. A tágabb 

értelemben vett iratbetekintési szabályok magukba foglalják azon szabályokat is, 

melyek azt az esetet szabályozzák, amikor a bíróság a vállalkozást kötelezi arra, 

hogy a birtokában lévő iratokat bocsássa a másik fél rendelkezésére. 

4.2.1. Uniós iratbetekintési szabályok 

Érdemes megjegyezni, hogy az uniós versenyjog szabályozza a Bizottság és a 

tagállami bíróságok közötti együttműködés keretében, hogy a Bizottság milyen 

iratokat tehet hozzáférhetővé bíróságok számára. Az 1/2003/EK rendelet 15. cikk 

(1) bekezdése alapján a tagállamok bíróságai az uniós versenyjog alkalmazására 

vonatkozó eljárásban felkérhetik Bizottságot, hogy a birtokában lévő információt 

átadja. Az együttműködési iránymutatás589 23. pontja rögzíti, hogy a Bizottság az 

1/2003/EK rendelet 15. cikk (1) bekezdése szerinti megkereséseket a szakmai 

titoktartási kötelezettségét figyelembe véve teljesíti. A Bizottságot az 1/2003/EK 

rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján szakmai titoktartási kötelezettség terheli, 

mely alapján a vizsgálata során gyűjtött információkat csak arra a célra 

használhatja fel, amelyre azokat beszerezte. A szakmai titoktartási kötelezettség 

elsősorban az üzleti titkokra és egyéb bizalmas információkra terjed ki. Ezentúl az 

együttműködési iránymutatás 26. pontja kifejezetten rögzíti, hogy a Bizottság nem 

továbbítja az engedékenységi kérelmet a kérelmező hozzájárulása nélkül, arra 

tekintettel, hogy a Bizottság megtagadhatja az információ átadását, ha az 

veszélyeztetné a Bizottság feladatainak ellátását. 

A Bizottság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés szabályait két csoportra 

lehet osztani: 

- általános (átláthatósági) szabályok; illetve 

- különös (versenyjogi) szabályok. 

4.2.1.1. Általános (átláthatósági) szabályok 

                                                 
589 Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU 
Member States in the application of Articles 81 and 82 EC, HL C 101., 2004.4.27., 54. o. 
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Az iratokhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogosultság alapját az EUMSZ 

15. cikk (3) bekezdés első albekezdése képezi: 

„Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve 

létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy 

jogosult az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz 

hozzáférni az e bekezdésnek megfelelően meghatározandó elvek és feltételek 

szerint.” 

Az iratokhoz való hozzáférési jog részletes szabályait, ideértve annak közérdeken 

vagy magánérdeken alapuló korlátozásait rendelet szabályozza.  

Az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a Bizottság megtagadja 

az iratokhoz való hozzáférést, ha a hozzáférés hátrányosan befolyásolná 

- természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek védelmét (első 

albekezdés); vagy 

- ellenőrzések és vizsgálatok céljának védelmét (harmadik albekezdés). 

Az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (3) bekezdése alapján a Bizottság megtagadja a 

hozzáférést az olyan ügyre vonatkozó iratokhoz, melyről még nem hozott 

határozatot, ha a hozzáférés súlyosan veszélyeztetné a Bizottság döntéshozatali 

eljárását. 

A Bizottság a fenti esetekben sem tagadhatja meg a hozzáférést, ha ahhoz nyomós 

közérdek fűződik. 

Az Átláthatósági Rendelet 2. cikk (3) bekezdése alapján az iratokhoz való 

hozzáférés joga kiterjed minden a Bizottság birtokában lévő dokumentumra, 

függetlenül attól, hogy azt a Bizottság készítette vagy a Bizottsághoz 

benyújtották. 
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Az Átláthatósági Rendelet versenyjogi ügyekben való alkalmazhatóságát a 

Törvényszék a TGI ügyben hozott ítéletében590 rögzítette. 

4.2.1.2. Különös (versenyjogi) szabályok 

A különös (versenyjogi) szabályokat 

- az 1/2003/EK rendelet; 

- a végrehajtási rendelet;591 illetve 

- az iratbetekintési közlemény592 

tartalmazza. 

Az 1/2003/EK rendelet 27. cikk (2) bekezdése alapján az érintett felek a 

védekezéshez való joguk gyakorlása érdekében tekinthetnek be a Bizottság 

irataiba, ugyanakkor az érintett felek betekintési joga sem terjed ki a bizalmas 

jellegű információkra és a Bizottság vagy a tagállami versenyhatóságok belső 

dokumentumaira, így különösen a versenyhatóságok közötti levelezésre. 

A végrehajtási rendelet 15. cikk (4) bekezdése rögzíti az iratbetekintés keretében 

szerzett információk felhasználását: az eljárás alá vont vállalkozások (azon felek, 

akikhez a Bizottság kifogásközlést intézett) az iratbetekintés során szerzett 

iratokat kizárólag az uniós versenyjog alkalmazása céljából folytatott bírósági 

vagy közigazgatási eljárások céljára használhatja fel. 

Az iratbetekintési közlemény 2. pontja is rögzíti, hogy a közlemény szerinti 

iratbetekintést, mely kizárólag az eljárás alá vont vállalkozások (amelyekhez a 

Bizottság kifogásközlést intézett), a panaszosok és az egyéb érintett felek 

(összefonódásban résztvevő felek, kivéve a kérelmezőt) iratbetekintését jelenti, 

meg kell különböztetni az Átláthatósági Rendelet szerinti hozzáféréstől. Az 
                                                 
590 T-237/02. sz. Technische Glaswerke Ilmenau GmbH kontra Európai Bizottság ügyben hozott 
ítélet, EBHT 2006., II-5131. o. 
591 A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló 2004. 
április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet, HL L 123., 2004.4.27., 18. o. 
592 Bizottsági közlemény az EK Szerződés 81. és 82. cikke, az EGT-megállapodás 53., 54. és 57. 
cikke, valamint a 139/2004/EK tanácsi rendelet alapján folytatott eljárásokban a Bizottság aktájába 
való betekintés szabályairól, HL C 325., 2005.12.22., 7. o. 
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iratbetekintési közlemény 48. pontja szerint az iratbetekintés keretében 

megszerzett információk kizárólag a vizsgálattal kapcsolatos, az uniós versenyjog 

alkalmazására vonatkozó közigazgatási vagy bírósági eljárások céljából 

használható. 

4.2.2. Magyar iratbetekintési szabályok 

A magyar iratbetekintési szabályokat két csoportba lehet osztani: 

- a vállalkozás birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés tekintetében a 

polgári peres szabályok irányadók; 

- a versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés tekintetében – a 

polgári peres szabályokon túl – az általános közigazgatási hatósági eljárási 

szabályok és a versenyjogi szabályok irányadók.  

4.2.2.1. Vállalkozás birtokában lévő iratokhoz hozzáférés 

A Pp. a vállalkozás birtokában lévő iratokhoz való hozzáférést csak korlátozott 

mértékben teszi lehetővé. A Pp. 190. § (2) bekezdése szerint: 

„A bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti a birtokában levő 

olyan okirat bemutatására, amelyet a polgári jog szabályai szerint egyébként is 

köteles kiadni vagy bemutatni. Ilyen kötelezettség az ellenfelet különösen akkor 

terheli, ha az okiratot a bizonyító fél érdekében állították ki, vagy az reá 

vonatkozó jogviszonyt tanúsít, vagy ilyen jogviszonnyal kapcsolatos tárgyalásra 

vonatkozik.” 

Ahogy Hegymegi-Barakonyi és Horányi rámutatott, a gyakorlatban e szabály 

használata nehézségekbe ütközik, mivel a bizonyító félnek pontosan meg kell 

jelölnie a bizonyítani kívánt tényt és a bemutatni kért okiratot.593 

                                                 
593 Ld. Hegymegi-Barakonyi-Horányi, i.m. (6. lj.), 212. o. 
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4.2.2.2. Versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz hozzáférés 

A versenyhatóság birtokában lévő iratok tekintetében az általános közigazgatási 

szabályok elsősorban a közigazgatási hatósági eljárás ügyfeleinek biztosítanak 

iratbetekintetési jogot. Ugyanakkor a Ket. 68. § (3) bekezdése szerint:  

„Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot 

tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, 

illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 

teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat megismerésének törvényi 

feltételei fennállnak.” 

Védett adatnak minősül a Ket. 17. § (1) bekezdése alapján minden törvény által 

védett titok, így az üzleti titok is. A Ket. 69. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 

védett adatot tartalmazó iratokba akkor nem lehet betekinteni, ha a védett adat 

megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt 

törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

A versenyhatóság birtokában lévő iratok tekintetében a Tpvt. 55. §-a kizárólag az 

ügyfelek, illetve az ügyész (nyomozó hatóság) és a szakértő iratbetekintési jogáról 

rendelkezik. 

Amennyiben az adott személy nem jogosult a versenyhatóság birtokában lévő 

iratokhoz való hozzáférésre, a polgári peres szabályok szerint kérheti a bíróságtól 

az irat beszerzése iránti intézkedést. A Pp. 192. § (1) bekezdése szerint:  

„Bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat 

beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél 

közvetlenül nem kérheti.” 

A Pp. 192. § (3) bekezdése alapján amennyiben a beszerezni kért irat üzleti titkot 

tartalmaz, a bíróság megkeresi a titokgazdát a megismerés engedélyezése céljából. 

Ha a titokgazda határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy az üzleti titok 

megismeréséhez nem járul hozzá, az okirat e része bizonyítékként nem 

használható fel. 
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4.3. JOGESETEK A VERSENYJOGI IRATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRÉBŐL 

A közelmúltban több olyan ügyben is hozott ítéletet a Bíróság és a Törvényszék, 

melyek a versenyjogi vizsgálat irataihoz és az engedékenységi kérelemhez való 

hozzáférés terjedelmére vonatkoztak. A jogeseteket aszerint lehet két csoportba 

osztani, hogy a Bizottság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférésre 

vonatkoznak (az Átláthatósági Rendelet értelmezése) vagy a tagállami 

versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférésre vonatkoznak. 

4.3.1. Tagállami versenyjoggal kapcsolatos gyakorlat 

A közelmúltban két olyan ügyben594 hozott ítéletet a Bíróság előzetes 

döntéshozatal keretében, mely a tagállami versenyjog alkalmazása során az 

iratbetekintésre vonatkozó szabályok uniós joggal való összeegyeztethetőségére 

vonatkozott. 

4.3.1.1. Pfleiderer ügy 

4.3.1.1.1. Tények 

A német versenyhatóság összesen 62 millió euró összegű bírságot szabott ki 

három vállalkozásra és öt természetes személyre. Határozatát részben a német 

engedékenységi politika (Bonusregelung)595 keretében benyújtott iratokra 

alapozta. A német versenyhatóság uniós versenyjogot alkalmazott.596 A Pfleiderer 

AG – egy Németországban bejegyzett társaság, amely az eljárás alá vont 

vállalkozások közvetlen ügyfele volt – a német versenyhatóság határozatát 

követően bejelentette, hogy kártérítési pert kíván indítani az érintett vállalkozások 

ellen. 

                                                 
594 C-360/09. sz. Pfleiderer ügyben 2011. június 14-én hozott ítélet, EBHT 2011., I-5161. o., 
illetve C-536/11. sz. Donau Chemie ügyben 2013. június 6-án hozott ítélet, EBHT-ban még nem 
tették közzé 
595 Bekanntmachung Nr. 9/2006 des Bundeskartellamts vom 7. März 2006 über den Erlass und die 
Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung (Bundesanzeiger 2006, S. 1667) 
596 Pressemeldung des Bundeskartellamtes vom 05.02.2008 - Bundeskartellamt verhängt 
Geldbußen gegen Dekorpapierhersteller 
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4.3.1.1.2. Pertörténet 

Annak érdekében, hogy kártérítési keresetét előkészítse, a Pfleiderer kérelmet 

nyújtott be a német versenyhatósághoz, melyben indítványozta az ügy irataihoz 

való teljeskörű hozzáférés engedélyezését. A német versenyhatóság megküldte a 

Pfleiderer részére a bírságot kiszabó határozat anonimizált változatát és a 

helyszíni vizsgálat során beszerzett bizonyítékok listáját. A Pfleiderer ezt 

követően ismételten teljeskörű hozzáférés iránti kérelmet terjesztett elő (beleértve 

az engedékenységi kérelmek keretében az érintett vállalkozások által önként a 

német versenyhatóság rendelkezésre bocsátott dokumentumokat). 

A német versenyhatóság a Pfleiderer ismételt kérelmét részben elutasította: nem 

engedélyezte hozzáférést (i) az üzleti titkokat; (ii) a belső dokumentumokat 

(német versenyhatóság belső feljegyzései, illetve az EVH keretében folytatott 

levelezés); és (iii) az engedékenységi kérelem folytán rendelkezésre bocsátott 

információkat tartalmazó iratokhoz, továbbá (iv) a helyszíni vizsgálat során 

lefoglalt bizonyítékokhoz. A Pfleiderer ezt követően keresetet terjesztett elő a 

bonni városi bíróság (Amtsgericht Bonn) előtt a német versenyhatóság részbeni 

elutasító határozatának bírósági felülvizsgálata iránt.  

A bonni városi bíróság részben helyt adott a Pfleiderer keresetének: kötelezte a 

német versenyhatóságot, hogy engedélyezze az engedékenységi kérelmek 

keretében az érintett vállalkozások által önként a német versenyhatóság 

rendelkezésre bocsátott dokumentumokhoz, való hozzáférést, annak ügyvédje 

útján,597 ugyanakkor elutasította a kereset azon részét, mely üzleti titkokat és belső 

dokumentumokat tartalmazó iratokhoz való hozzáférésre vonatkozott, mivel azok 

nem szükségesek a kártérítési iránti kereset alátámasztáshoz. 

                                                 
597 Figyelembe véve, hogy a német versenytörvény (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 
szabálysértésként határozza meg az uniós és német versenyjog megsértését és a német 
szabálysértési törvény (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) a büntetőeljárás szabályait rendeli 
alkalmazni, a bonni városi bíróság a német büntetőeljárásrend (Strafprozessordnung) 
rendelkezéseire támaszkodott. A német büntetőeljárásrend 406c. §-a lehetővé teszi a sértett 
képviseletében eljáró ügyvéd számára, hogy betekintsen az ügy irataiba, amennyiben a sértett az 
ehhez fűződő jogos érdekét igazolja és az iratbetekintés másik nyomozást nem veszélyeztet.  
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Azt követően, hogy egy eljárási hiba miatt visszavonta részben helyt adó 

határozatát, a bonni városi bíróság úgy ítélte meg, hogy a hozzáférés 

engedélyezésére kötelező határozat hátrányosan érintené az uniós versenyjog 

hatékony érvényesülését, így az alábbi kérdést terjesztette a Bíróság elé előzetes 

döntéshozatal céljából: 

„Úgy kell-e értelmezni a közösségi jog versenyjogi rendelkezéseit – különösen az 

1/2003 rendelet 11. és 12. cikkét, valamint az EK 3. cikk (1) bekezdésének g) 

pontjával összefüggésben értelmezett EK 10. cikk második bekezdését –, hogy 

valamely kartell károsultjainak polgári jogi igények érvényesítése céljából nem 

biztosítható az azon engedékenységi kérelmekhez, illetve az engedékenységi 

kérelmet előterjesztők által az engedékenységi kérelmekkel összefüggésben önként 

átadott azon információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés, amelyek 

valamely nemzeti engedékenységi program alapján bírság kiszabására irányuló – 

az EK 81. cikk végrehajtására (is) szolgáló – eljárás keretében kerültek a 

tagállami versenyhatóság birtokába?” 

4.3.1.1.3. A felek álláspontja 

A Pfleiderer az eljárás során előadta, hogy álláspontja szerint az előzetes 

döntéshozatal céljából előterjesztett kérdést a Bíróságnak el kellene utasítania 

azon az alapon, hogy az alapeljárást kizárólag tagállami jog (a német 

büntetőeljárás-rend) szabályozza, illetve a német engedékenységi közlemény jogi 

jellegénél fogva alárendelt a büntetőeljárási szabályoknak és azokat nem 

módosíthatja.598 A Pfleiderer arra is rámutatott, hogy a (i) tagállami 

engedékenységi politikák nem harmonizáltak; (ii) az engedékenységi politikát 

érintő uniós jog nem kellően pontos; illetve (iii) a többi lehetséges értelmezési 

eszköz, mint például az EVH engedékenységi minta szabályozása nemcsak hogy 

pontatlan, de nem is rendelkezik a szükséges jogi kötőerővel.599 

                                                 
598 Ld. C-360/09. sz. Pfleiderer ügyben 2010. szeptember 14-i tárgyalásra készített jelentés, 34. 
pontját 
599 Ld. Ján Mazák főtanácsnoknak a C-360/09. sz. Pfleiderer ügyben 2010. december 16-án 
ismertetett indítványa, 15. pontját 
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A német versenyhatóság által elmarasztalt vállalkozások előadták, hogy a 

kártérítési keresetek sikere a versenyjog közjogi érvényesítésének hatékonyságától 

függ, és figyelembe véve, hogy az 1/2003/EK rendelet 16. cikk (1) bekezdése 

alapján a tagállami bíróságok nem térhetnek el az adott jogsértés megállapítása 

tekintetében, a károsultak további előnyben részesítése az iratokhoz való 

hozzáférés biztosítása útján nem szükséges.600 

4.3.1.1.4. A főtanácsnoki indítvány 

A főtanácsnok véleménye szerint az Bíróságnak az engedékenységi politika 

hatékonyságához fűződő érdeket és a magánszemélyek teljes kártérítési igényéhez 

való jogát kell egymással szemben mérlegelnie.601 

A főtanácsnok hangsúlyozta, hogy az iratokhoz való hozzáférés indokoltsága 

szempontjából meg kell különböztetni azokat az eseteket, amikor a 

versenyhatóság vizsgálata még folyamatban van és azokat, amikor a vizsgálat már 

lezáródott.602 A főtanácsnok szerint a hozzáférés indokoltsága szempontjából az a 

körülmény is jelentőséggel bír, hogy a társasági nyilatkozathoz kívánnak 

hozzáférni vagy az engedékenységi kérelem keretében rendelkezésre bocsátott, 

már előzőleg meglévő iratokhoz.603 

A fenti körülmények mérlegelését követően, a főtanácsnok arra a 

végkövetkeztetésre jutott, hogy a társasági nyilatkozat nem tehető hozzáférhetővé 

a károsultak számára, míg az engedékenységi kérelem keretében rendelkezésre 

bocsátott létező iratokhoz való hozzáférés nem tagadható meg, amennyiben az 

szükséges a jogsértés, a kár bekövetkezése vagy az okozati összefüggés 

bizonyítása érdekében a polgári perben.604 

                                                 
600 Ld. C-360/09. sz. ügyben tárgyalásra készített jelentés (598. lj.), 41. pontját 
601 Ld. Mazák főtanácsnok indítványa (599. lj.), 2. pontját 
602 Ld. Mazák főtanácsnok indítványa (599. lj.), 20. pontját 
603 Ld. Mazák főtanácsnok indítványa (599. lj.), 43. pontját 
604 Ld. Mazák főtanácsnok indítványa (599. lj.), 48. pontját 
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4.3.1.1.5. A Bíróság döntése 

A Bíróság alapvetően két gondolatra alapozta döntését: (i) tagállami 

versenyhatóságok számára kötőerővel rendelkező uniós szintű rendelkezés 

hiányára; illetve (ii) az uniós versenyjog hatékony érvényesítésének 

követelményére. 

A Bíróság először megállapította, hogy az uniós versenyjog nem szabályozza az 

adott kérdést, míg az EVH közlemény,605 az uniós engedékenységi közlemény és 

az EVH engedékenységi minta szabályozása nem rendelkezik jogi kötőerővel a 

tagállami versenyhatóságok számára. Erre tekintettel a Bíróság álláspontja szerint 

a tagállamok kötelessége az adott kérdést rendező szabályozás megalkotása és 

alkalmazása.606 

Ezt követően a Bíróság előbb megállapította, hogy a tagállami bíróságoknak kell 

esetről esetre mérlegelniük az adott ügy összes körülményére tekintettel, hogy az 

uniós versenyjog hatékony érvényesülését melyik érdek – az engedékenységi 

politika hatékonyságához fűződő érdek vagy a teljes kártérítéshez fűződő érdek – 

szolgálja jobban.  

E mérlegelés során a tagállami bíróságoknak a kártérítés szempontjából 

figyelemmel kell lenniük az egyenértékűség és hatékonyság elveire, így 

biztosítaniuk kell, hogy az uniós versenyjog megsértésére alapozott kártérítés 

érdekében igényelt hozzáférés feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek mint a 

hasonló jellegű nemzeti jogon alapuló igényekre irányadó feltételek, illetve a 

hozzáférés feltételei nem lehetnek olyanok, hogy a gyakorlatban lehetetlenné 

tegyék vagy rendkívül megnehezítsék a kártérítéshez jutást. A tagállami 

bíróságoknak az engedékenységi politika szempontjából figyelemmel kell lenniük 

az iratokhoz való hozzáférést igazoló érdekekre, illetve a rendelkezésre bocsátott 

információk védettségére.607 

                                                 
605 Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities, HL C 101., 
2004.4.27., 43. o. 
606 Ld. a Pfleiderer ügyben hozott ítélet 20-23. pontjait 
607 Ld. a Pfleiderer ügyben hozott ítélet 30-31. pontjait 
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Ahogy Cauffman rámutatott, a tagállami bíróságoknak az uniós jog által védett 

érdekek között kell mérlegelniük. Így nem minősül ilyen – a hozzáférés 

megtagadását alátámasztó – érdeknek az engedékenységi kérelmező ahhoz fűződő 

érdeke, hogy elkerülje a versenyellenes magatartásának károsultjai által 

elszenvedett károk megtérítését.608 

A fentiekre tekintettel a Bíróság az előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett 

kérdéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 

„A kartellekre vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket, és különösen az EUMSZ 101. 

cikkben és EUMSZ 102. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról 

szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy 

azokkal nem ellentétes, hogy valamely uniós versenyjogi jogsértés károsultja, aki 

egyben kártérítési igényt érvényesíteni szándékozó személy hozzáférhessen az 

ilyen jogsértésben részt vevővel kapcsolatosan valamely nemzeti engedékenységi 

program keretében átadott dokumentumokhoz. Mindazonáltal a tagállamok 

nemzeti bíróságainak feladata, hogy nemzeti joguk alapján meghatározzák azokat 

a feltételeket, amelyek értelmében – az uniós jog által védett érdekek közötti 

mérlegelés révén – ezt a hozzáférést engedélyezni kell vagy el kell utasítani.” 

Miks véleménye szerint a Bíróság ítélete rosszabb helyzetet teremtett a 

versenyhatóságok számára mint a Mazák főtanácsnok által javasolt megoldás.609 

A versenyjogi jogirodalomban számos egyéb kritika is felmerült. Egyesek arra 

tekintettel kritizálták az ítéletet, hogy egyrészről a Bíróság magát a kérdést 

(hozzáférhetőek-e engedékenységi iratok) nem döntötte el, másrészről a tagállami 

bírósághoz telepített döntésre (a mérlegelés szempontjaira) vonatkozóan a Bíróság 

semmilyen útmutatást nem adott.610 Mások ugyanakkor azt hozták fel az ítélettel 

szemben, hogy az érdekek mérlegelésének követelménye már önmagában 

                                                 
608 Ld. Cauffman, Caroline: Access to leniency-related documents after Pfleiderer, WC, 2011. 4. 
szám, 605. o. 
609 Ld. Miks Anna: Az engedékenységi iratok kezelésével kapcsolatos legújabb fejlemények, 
Versenytükör, 2012. 1. szám, 8-9. o. 
610 Ld. Sanders, Michael – Jordan, Elisabeth – Dimoulis, Charalampos – Schwedt, Kirstin – 
DiLuigi, Brenda – van Wissen, Maikel: Disclosure of leniency materials in follow-on damages 
actions: striking „the right balance” between the interests of leniency applicants and private 
claimants?, ECLR, 2013. 4. szám, 175. o. 
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veszélyezteti az engedékenységi politika hatékonyságát, így a Bíróság alapvetően 

az engedékenységi politika (közjogi érvényesítés) elsőbbsége ellen döntött.611 

A Bíróság ítéletére tekintettel a bonni városi bíróság végzésében612 elutasította a 

Pfleiderer keresetét. A bonni városi bíróság három érvre támaszkodott: (i) a német 

versenyhatóság egyéb irataihoz a Pfleiderer hozzáférést kapott; (ii) a német 

versenyhatóság döntése jogi kötőerővel bír a kártérítési perben eljáró bíróságra 

nézve; illetve (iii) a kártérítési perben eljáró bírónak lehetősége van a német 

polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 287. § (2) bekezdése alapján becslés 

útján megállapítani a kár mértékét.  

A kereset elutasítását a versenyjogi jogirodalomban precedensértékűnek 

tekintették, különös tekintettel arra, hogy a bonni városi bíróság kizárólagosan 

illetékes a német versenyhatóság határozatainak felülvizsgálatára.613 

Érdemes megjegyezni, hogy a német versenytörvény 8. novellájának 

minisztériumi tervezete614 tartalmazott rendelkezést az iratbetekintés 

vonatkozásában. A GWB új 81b. §-a kifejezetten kizárta volna a német 

büntetőeljárás-rend 406e. § (1) bekezdése szerinti iratbetekintést az 

engedékenységi kérelmek (társasági nyilatkozatok) és az azok keretében 

rendelkezésre bocsátott egyéb bizonyítékok tekintetében. A 8. novella német 

parlament (Bundestag) által elfogadott szövege615 már nem tartalmazta ezt a 

rendelkezést. 

                                                 
611 Ld. Kapp, Thomas: Das Akteneinsichtsrecht kartellgeschädigter Unternehmen: Bonn locuta, 
causa finita?, WUW, 2012. 5. szám, 476. o. 
612 Amtsgericht Bonn, Beschluss vom 18.01.2012, 51 Gs 53/09 
613 Ld. Reher, Tim – Soltau, Christoff: Leniency trumps private enforcement: access to leniency 
application denied, International Law Office, 2012.03.01., elérhető: 
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=06dd6274-a674-462a-93b0-
0cb6c85571a7 
614 Referentenentwurf für ein Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, Artikel 1 Abs. 40. 
615 Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1738) 
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4.3.1.2. Donau Chemie ügy 

4.3.1.2.1. Tények 

A bécsi tartományi fellebbviteli bíróság (Oberlandesgericht Wien) mint 

kartellbíróság az osztrák versenyhatóság (Bundeswettbewerbsbehörde) kérelmére 

összesen 1,5 millió euró összegű bírságot szabott ki négy vállalkozásra. 

Határozatát részben az osztrák engedékenységi politika (Kronzeugenregelung)616 

keretében benyújtott iratokra alapozta. A kartellbíróság uniós versenyjogot 

alkalmazott.617  

4.3.1.2.2. Pertörténet 

A Verband Druck & Medientechnik („VDMT”) – egy Ausztriában bejegyzett 

egyesület, amelynek tagjai az eljárás alá vont vállalkozások közvetlen ügyfelei – 

kérelmet nyújtott be a kartellbíróságnál, melyben indítványozta az ügy irataihoz 

való teljeskörű hozzáférés engedélyezését az osztrák polgári eljárásrend 

(Zivilprozessordnung) általános iratbetekintési szabályai alapján. E szabályok 

szerint az iratbetekintés akkor lehetséges, ha harmadik fél valószínűsíti jogos 

érdekét és az iratbetekintés nem ütközik nyomós magán- vagy közérdekbe. Az 

iratbetekintés céljaként a VDMT azt jelölte meg, hogy a VDMT tagjai fel tudják 

mérni az eljárás alá vont vállalkozások által okozott károk természetét és mértékét 

egy esetleges kártérítési kereset célszerűségének mérlegeléséhez. 

Az osztrák versenytörvény (Kartellgesetz) az ügy irataihoz való hozzáférést 

harmadik felek számára a peres felek hozzájárulásától teszi függővé. Az eljárás 

alá vont vállalkozások hozzájárulásukat megtagadták, míg az osztrák 

versenyhatóság a kartellbíróság határozatához való hozzáféréshez járult hozzá. 

                                                 
616 Handbuch der Bundeswettbewerbsbehörde zur Anwendung des § 11 Abs 3 bis 6 WettbG 
(Kronzeugenregelung), elérhető: 
http://www.bwb.gv.at/SiteCollectionDocuments/Leniency%20Handbuch%20BWB%2003%2013.
pdf 
617 BWB/K-159 Druckchemikalien KG, elérhető: 
http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch/Entscheidungen/Seiten/BWBK-
159DruckchemikalienKG.aspx 
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A kartellbíróság úgy ítélte meg, hogy az osztrák versenytörvény iratbetekintési 

szabálya ellentétben állhat az uniós joggal, mivel nem teszi lehetővé a Pfleiderer 

ügyben hozott ítélet által meghatározott uniós jog által védett érdekek 

mérlegelését, így az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes 

döntéshozatal céljából: 

„1. Ellentétes-e az uniós szabályozással, különösen a Bíróság [a fent hivatkozott 

Pfleiderer ügyben hozott] ítéletére tekintettel, azon nemzeti kartelljogi 

rendelkezés, amely a kartellbíróság (Kartellgericht) rendelkezésére álló iratokba 

való, az eljárásban részt nem vevő harmadik személy által történő betekintést, a 

kartell résztvevőivel szembeni kártérítés iránti kereset előkészítése céljából, [a 

Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehatásáról 

szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelettel (HL 2003. 1. o.) 

összefüggésben értelmezett [EUMSZ] 101. cikk vagy [EUMSZ] 102. cikk 

alkalmazására vonatkozó eljárásban (is), csak az eljárásban részt vevő 

valamennyi fél hozzájárulásától függően engedélyezi, és nem teszi lehetővé a 

bíróság számára, hogy az iratokba való betekintés engedélyezésére vagy 

elutasítására vonatkozó feltételeket az uniós jog által védett érdekek esetről esetre 

történő mérlegelésével állapítsa meg? 

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: 

2. Ellentétes-e az uniós szabályozással az ilyen nemzeti rendelkezés akkor, ha 

ugyan tisztán nemzeti kartelleljárásra is vonatkozik, és az engedékenység iránti 

kérelmet benyújtó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok tekintetében sem ír 

elő különleges szabályozást, ám az egyéb eljárástípusokban, különösen a peres és 

nemperes polgári, valamint büntetőeljárásra vonatkozó hasonló nemzeti 

rendelkezések a bírósági iratokba való betekintést a felek hozzájárulása nélkül, 

azzal a feltétellel teszik az eljárásban részt nem vevő harmadik személy részére 

lehetővé, hogy az valószínűsítse az iratokba való betekintéshez fűződő jogos 

érdekét, és a betekintés az adott esetben ne sértsen nyomós magán- vagy 

közérdeket?” 
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4.3.1.2.3. A felek álláspontja 

A VDMT az eljárás során előadta, hogy nem összeegyeztethető az uniós joggal az 

a nemzeti szabályozás, mely kivétel nélkül az összes peres fél hozzájárulásától 

teszi függővé az iratokhoz való hozzáférést és nem teszi lehetővé az érdekek 

mérlegelését.618 

Az osztrák versenyhatóság álláspontja szerint a vitatott nemzeti szabályozás 

összeegyeztethető az uniós joggal, ha azt a hatékonyság elvére tekintettel fogadta 

el a jogalkotó és a kártérítési keresetek lehetőségét ne tegye lehetetlenné vagy 

nehezítse szükségtelen mértékben.619 

A kartellbíróság által elmarasztalt vállalkozások előadták, hogy a vitatott nemzeti 

szabályozás összeegyeztethető az uniós joggal, mivel kötőerővel rendelkező uniós 

szabályozás hiányában a tagállami jogalkotó feladata az uniós jog által védett 

érdekek mérlegelése alapján meghatározni, hogy az iratokhoz való hozzáférés 

mely feltételek mellett lehetséges, illetve az egyenértékűség elve nem követeli 

meg a tagállami jogalkotótól, hogy a tagállami jogban létező kedvezőbb 

iratbetekintési feltételeket minden jogterületre kiterjessze.620 

4.3.1.2.4. A főtanácsnoki indítvány 

A második kérdés tekintetében a főtanácsnok egyetértett az elmarasztalt 

vállalkozásokkal abból a szempontból, hogy az egyenértékűség elve csak azt 

követeli meg, hogy a nemzeti szabály különbségtétel nélkül vonatkozzon az uniós 

jog és a tagállami jog megsértésén alapuló keresetekre, így a legkedvezőbb 

tagállami szabályok kiterjesztését valamennyi keresetre nem követeli meg.621 

Az első kérdés tekintetében a főtanácsnok azon az állásponton volt, hogy az 

iratokhoz való hozzáférés abszolút tilalma a peres felek hozzájárulása hiányában 

aránytalanul korlátozza az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke által 

                                                 
618 Ld. C-536/11. sz. Donau Chemie ügyben 2012. október 4-i tárgyalásra készített jelentés, 14. 
pontját 
619 Ld. C-536/11. sz. ügyben tárgyalásra készített jelentés (618. lj.), 16. pontját 
620 Ld. C-536/11. sz. ügyben tárgyalásra készített jelentés (618. lj.), 15. és 18. pontjait 
621 Ld. Niilo Jääskinen főtanácsnoknak a C-536/11. sz. Donau Chemie ügyben 2013. február 7-én 
ismertetett indítványa, 32. pontját 
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biztosított hatékony jogorvoslathoz való jogot, különös arra tekintettel, hogy a 

kartellbíróság ítéletei sem hozzáférhetőek.622 

A főtanácsnok véleménye szerint a Pfleiderer ügyben hozott ítélet által 

meghatározott követelmény az uniós jog által védett érdekek esetről esetre történő 

mérlegelését illetően az adott ügyre is irányadó. A tagállami jogalkotó 

meghatározhatja a mérlegelés szempontjait, ugyanakkor a mérlegelést magát csak 

kivételes esetekben, így például az engedékenységi iratok tekintetében, zárhatja ki 

a tagállami jogalkotó.623 A mérlegelés szempontjai körében a főtanácsnok 

kiemelte a bizonyítékok összegyűjtésének és a károk számszerűsítésének 

tagállami jogban rendelkezésre álló alternatív módjait.624 

A fentiekre tekintettel a főtanácsnok arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az 

általános iratbetekintési szabályok összeegyeztethetők az uniós joggal, míg a 

versenyjogi iratbetekintési szabályok nem összeegyeztethetők az uniós joggal 

[EUSZ 19. cikk (1) bekezdésében biztosított hatékony jogvédelem elvével], 

kivéve, ha a bizonyítékok összegyűjtésének és a kár meghatározásának alternatív 

módjait lehetővé tevő tagállami szabályok hatékony jogvédelmet biztosítanak.625 

4.3.1.2.5. A Bíróság döntése 

A Bíróság megismételte a Pfleiderer ügyben hozott ítélet által meghatározott 

követelményt a tagállami bíróságok mérlegelését illetően. A Donau Chemie 

ügyben hozott ítélet jelentőségét azonban éppen az adta, hogy a Bíróság a 

Pfleiderer ügyben hozott ítéletében azt a kérdést nyitva hagyta, hogy a tagállami 

bíróságnak abban az esetben is mérlegelnie kell az uniós jog által védett 

érdekeket, ha a tagállami jog nem tesz lehetővé ilyen mérlegelést.626 

A tagállami bíróságok mérlegelésére vonatkozó követelmény alátámasztására a 

Bíróság rögzítette, hogy mind az iratokhoz való hozzáférést teljes mértékben 

megtiltó, mind az általános hozzáférést biztosító merev szabály alkalmas arra, 

                                                 
622 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (621. lj.), 65. pontját 

623 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (621. lj.), 66. pontját 

624 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (621. lj.), 68. pontját 

625 Ld. Jääskinen főtanácsnok indítványa (621. lj.), 71. pontját 
626 Ld. Cauffman, i.m. (608. lj.), 606. o. 
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hogy veszélyeztesse az uniós versenyjog hatékony alkalmazását. Az abszolút 

tilalom következtében a versenyjogi jogsértés károsultjainak kártérítéshez való 

joga nem érvényesülne hatékonyan abban az esetben, ha a szükséges 

bizonyítékokat kizárólag az ügy irataiból lehetséges beszerezni. Az általános 

hozzáférés ugyanakkor más uniós jog által védett jogokat (eljárás alá vont 

vállalkozások üzleti titkainak védelméhez való jog), illetve közérdeket (hatékony 

versenypolitika) sértene.627 

A Bíróság megállapította, hogy az érdekek mérlegelésének követelménye 

elsősorban a tagállami jogalkotóval szemben támasztott követelmény, illetve, 

hogy adott esetben a tagállami jogalkotó nem tett eleget ennek a követelménynek, 

mivel a tagállami bíróságoknak a peres felek hozzájárulása hiányában nem volt 

lehetőségük mérlegelni esetről esetre az uniós jog által védett érdekeket.628 

Ezt követően a Bíróság rögzítette az engedékenységi iratokkal kapcsolatos 

megfontolások sem vezethetnek az iratokhoz való hozzáférés szisztematikus 

megtagadásához, mivel a hozzáférés elutasítására kizárólag esetről esetre történő 

mérlegelés alapján van lehetőség.629 A mérlegeléssel kapcsolatban a Bíróság 

rámutatott, hogy a tagállami bíróságoknak figyelembe kell venniük a kártérítési 

keresetek előkészítésének esetleges más lehetőségeit, illetve a hozzáférés valóban 

káros következményeit.630 A káros következményekkel kapcsolatban a Bíróság 

kifejtette, hogy a hozzáférés elutasításának minden egyes irat tekintetében az 

érdek védelméhez kötődő kényszerítő okon kell alapulnia, a puszta hivatkozás 

annak kockázatára, hogy a hozzáférés hátrányosan befolyásolná az 

engedékenységi politika hatékonyságát önmagában nem elegendő a hozzáférés 

megtagadásához.631 

A fentiekre tekintettel a Bíróság az előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett 

első kérdéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 

                                                 
627 Ld. a Donau Chemie ügyben hozott ítélet 32-33. pontjait 
628 Ld. a Donau Chemie ügyben hozott ítélet 35. és 37. pontjait 
629 Ld. a Donau Chemie ügyben hozott ítélet 43. pontját 
630 Ld. a Donau Chemie ügyben hozott ítélet 44-45. pontjait 
631 Ld. a Donau Chemie ügyben hozott ítélet 46-47. pontjait 
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„Az uniós joggal – és különösen a tényleges érvényesülés elvével – ellentétes az a 

nemzeti jogi rendelkezés, amely az EUMSZ 101. cikk alkalmazására irányuló 

nemzeti eljárás aktáiban szereplő iratokba – beleértve az engedékenységi 

program keretében benyújtott iratokat – való, az ezen eljárásban részt nem vevő, 

a kartell valamely résztvevője ellen kártérítési keresetet indítani kívánó harmadik 

személy által történő betekintést az eljárásban részt vevő valamennyi fél 

hozzájárulásától függően engedélyezi, és nem teszi lehetővé a nemzeti bíróság 

számára, hogy a szóban forgó érdekeket mérlegelje.” 

Dworschak és Maritzen az ítélet jelentőségét abban látják, hogy míg a Pfleiderer 

ügyben hozott ítélet az absztrakt, általános elvek közötti mérlegelést helyezte 

előtérbe (engedékenységi politika és a kártérítési jog), addig a Donau Chemie 

ügyben hozott ítélet kifejezetten az egyéni érdekek közötti mérlegelést teszi 

követelménnyé. Erre tekintettel az engedékenységi iratok akkor hozzáférhetőek, 

ha a károsult érdekei szempontjából szükségesek és az engedékenységi politika 

hatékonyságára konkrét veszélyt nem jelentenek. Ez a hangsúlyeltolódás azt is 

jelzi, hogy az érdekek mérlegelése nem a jogalkotóval szembeni, hanem a 

jogalkalmazókkal szembeni követelmény.632 

4.3.1.3. GIS kartell 

A Bizottság tíz elektromos berendezéseket gyártó vállalkozásra szabott ki 

bírságot, összesen 750 millió euró összegben, mivel megállapította, hogy a 

gázszigetelésű kapcsoló-berendezések piacán együttműködtek és összehangolták 

ajánlataikat versenyeztetési eljárásokban és egyébiránti és felosztották egymás 

között a piacokat, így megsértették az uniós versenyjogi rendelkezéseket. Az 

érintett termékeket elsősorban erőművekben használják, a kartellben résztvevő 

vállalkozások ügyfelei (közvetlen vevők) a nagy áramszolgáltató cégek voltak. 

                                                 
632 Ld. Dworschak, Sebastian – Maritzen, Lars: Einsicht – der erste Schritt zur Besserung? Zur 
Akteneinsicht in Kronzeugendokumente nach dem Donau Chemie-Urteil des EuGH, WUW, 2013. 
9. szám, 838-839. o. 
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4.3.1.3.1. Az eljárás felfüggesztésének kérdése 

Az angliai, wales-i és skóciai nagyfeszültségű villamos energia hálózat 

üzemeltetője keresetet nyújtott be az angol bíróság előtt az ABB, az Alstom, az 

Areva és a Siemens, illetve azok angol leányvállalatai ellen. A keresetben 21 

vállalkozás volt megjelölve alperesként, a kartellben résztvevő vállalkozások, 

illetve azok angol, német és osztrák leányvállalatai. A Bizottság határozatára 

tekintettel következményi keresetről volt szó. 

Az alperesek arra tekintettel, hogy a Bizottság határozatát megtámadták a 

Törvényszék előtt, kérték az angol bíróságtól az eljárás felfüggesztését. A felperes 

arra hivatkozott, hogy a bizonyítékok többsége az alperesnél található, így az 

eljárás felfüggesztése a bizonyítékok megsemmisüléséhez vagy elenyészéséhez 

vezetne, ami sértené a fegyveregyenlőség elvét. 

Az angol bíróság ítéletében633 az eljárást felfüggesztette az alperesek Bíróság 

előtti jogorvoslati lehetőségeinek kimerülését követő 3 hónapig, ugyanakkor 

elrendelte, hogy a felfüggesztés ellenére az alperesek tegyék hozzáférhetővé a 

bizonyítékokat a felek által kötött megállapodás útján meghatározott 

terjedelemben és tárgyalás nélkül terjesszék elő érdemi védekezésüket. Utóbbi 

rendelkezést azzal indokolta az angol bíróság, hogy a kereset lehető legteljesebb 

mértékű előkészítéséhez fűződő érdek fontosabb, mint az alperesek költségek 

elkerüléséhez fűződő érdeke.  

Az angol bíróság szintén hivatkozott a Masterfoods ügyben hozott ítéletre (Ld. 

Szintetikus gumi kartell). Az angol bíróság álláspontja szerint a Masterfoods 

ítéletből csak a felfüggesztésre vonatkozó kötelezettség következik, ugyanakkor 

az ítélet nem tartalmaz iránymutatást arra vonatkozóan ezt mikor kell megtennie a 

tagállami bíróságnak, illetve milyen perbeli cselekményekre van lehetőség a 

felfüggesztés előtt, így ezek tekintetében a tagállami bíróságok mérlegelési 

jogkörükben dönthetnek.  

                                                 
633 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd and others [2009] EWHC 1326 (Ch) (12 
June 2009) 
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Az angol bíróság továbbá rámutatott, hogy (i) a legbonyolultabb bizonyítási 

kérdés, a kár mértéke szempontjából a Bizottság határozata irreleváns; (ii) a 

Bizottság eljárása során benyújtott engedékenységi kérelmekre és arra tekintettel, 

hogy teljes bírságmentességben részesülő vállalkozás nem támadta meg a 

Törvényszék előtt a Bizottság határozatát, annak teljes megsemmisítése a 

Törvényszék által nem valószínű, így a következményi kereset sem válik 

megalapozatlanná; illetve (iii) amennyiben a Törvényszék ítélete folytán mégis 

megalapozatlanná válna a következményi kereset, az alperes költségeit a felperes 

viselné.  

4.3.1.3.2. Az iratokhoz való hozzáférés kérdése 

4.3.1.3.2.1.Nem engedékenységi kérelem céljából készített 

iratok 

Az angol bíróság fenti ítéletére tekintettel a felek tárgyaláson kívül előadták 

érveiket. Ennek keretében vita alakult ki a bizonyítékismertetés terjedelmével 

kapcsolatban. Egyes alperesek (ABB és Siemens) védelemhez való joguk 

gyakorlása keretében hozzáfértek a Bizottság aktájához, így különösen olyan 

iratokhoz, melyek egyéb alperesekre (Alstom és Areva) vonatkoztak és melyeket 

a felperes közvetlenül nem igényelhetett utóbbiaktól a rájuk vonatkozó francia 

jogszabályok634 miatt. A felperes kérelmet nyújtott be, hogy az alperesek ezen 

iratokat – az engedékenységi kérelem céljából készített iratok kivételével – tegyék 

hozzáférhetővé a felperes számára. Az alperesek azzal védekeztek, hogy a 

végrehajtási rendelet 15. cikk (4) bekezdése és az iratbetekintési közlemény 48. 

pontja alapján nem jogosultak az iratbetekintés keretében megszerzett iratokat 

más célra felhasználni. 

                                                 
634 Loi no. 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements 
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou 
morales étrangères (Gazdasági, kereskedelmi, ipari, pénzügyi és műszaki iratok külföldi 
természetes és jogi személyek számára való hozzáférhetővé tételéről szóló 68-678. sz. 1968. július 
26-án elfogadott törvény) 
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Az angol bíróság ítéletében635 elrendelte az iratok hozzáférhetővé tételét. A CPR 

31.22 szabálya szerint a bíróság korlátozhatja az iratok felhasználását. Az angol 

bíróság álláspontja szerint e szabály alapján létrehozható egy ún. bizalmassági kör 

(confidentiality ring), amikor csak bizonyos személyek (elsősorban a felek által 

megbízott ügyvédek) férhetnek hozzá a bizalmas információkat tartalmazó 

iratokhoz. Az angol bíróság rámutatott, hogy ilyen bizalmassági kör alkalmazása 

esetén a felhasználási korlátozással nem ellentétes hozzáférés, ezért a hozzáférés 

elrendelésének megtagadása sértené az egyenértékűség és tényleges érvényesülés 

Courage ügyben hozott ítéletben kidolgozott elveit. 

4.3.1.3.2.2.Engedékenységi kérelem céljából készített iratok 

A felperes a Bíróság Pfleiderer ügyben hozott ítéletét követően kiterjesztette 

kérelmét olyan iratokra (a Bizottság határozatának bizalmas információkat 

tartalmazó változata, az alperesek válaszai a Bizottság kifogásközlésére és 

információkéréseire), melyek engedékenységi kérelemmel kapcsolatos 

információkat is tartalmazhatnak. 

Az angol bíróság ítéletében636 részben helyt adott a felperes kérelmének és 

elrendelte az iratokhoz való hozzáférést az engedékenységi kérelemmel 

kapcsolatos részek kivételével. Az angol bíróság e kérdés eldöntésével 

kapcsolatban a Bizottságot is megkereste, amely észrevételeket nyújtott be az 

1/2003/EK rendelet 15. cikk (3) bekezdése alapján (amicus curiae). Az angol 

bíróság álláspontja szerint a Bíróság által az érdekek esetről esetre történő 

mérlegelésére vonatkozóan meghatározott követelmények mind a tagállami, mind 

az uniós engedékenységi politikára irányadók és a Bizottság sem terjesztett elő 

olyan érvet, mely korlátozná a Pfleiderer ügyben hozott ítélet hatályát ebből a 

szempontból.  

Az érdekek mérlegelése keretében az angol bíróság rámutatott, hogy a társasági 

nyilatkozatot az engedékenységi kérelmező szóban terjesztette elő és az arról 

                                                 
635 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd and others [2011] EWHC 1717 (Ch) (04 
July 2011) 
636 National Grid Electricity Transmission Plc vs ABB Ltd and others [2012] EWHC 869 (Ch) (04 
April 2012) 
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készített feljegyzés nincs az alperesek birtokában. A Bizottság észrevételei alapján 

az angol bíróság figyelembe vette, hogy a hozzáférés nem növelheti az 

engedékenységi kérelmező polgári jogi felelősségét a nem együttműködő 

vállalkozásokhoz képest, egyúttal rámutatott, hogy nem csak az engedékenységi 

kérelmező szerepel félként a perben. A Bizottság észrevételei alapján az angol 

bíróság a hozzáférés arányosságát is vizsgálta. Ezzel kapcsolatban az angol 

bíróság rámutatott, hogy egyéb forrásból – rendkívüli nehézségek nélkül – a 

felperes nem szerezhetné meg az igényelt információkat, továbbá hangsúlyozta, 

hogy kizárólag az ügy szempontjából releváns információkra terjedhet ki a 

hozzáférés. Utóbbira tekintettel az angol bíróság az egyes iratok megvizsgálását 

követően egyenként meghatározta, hogy mely információk tehetők 

hozzáférhetővé. 

4.3.1.3.2.3.Bizonyítás-felvétel másik tagállamban 

A felperes kérelmet terjesztett elő az angol bíróságnál a bizonyítás-felvételi 

rendelet637 1. cikk (1) bekezdés b) pontja és 17. cikke (a megkereső bíróság másik 

tagállamban közvetlenül folytat le bizonyítást) alapján annak érdekében, hogy 

ezzel küszöbölje ki, hogy a francia székhelyű alperesek megtagadták az iratok 

hozzáférhetővé tételét, mivel francia büntetőjogi rendelkezésekbe ütközne. A 

francia igazságügyi hatóság megtagadta a közvetlen bizonyítás-felvételt, mivel az 

nem arra vonatkozott, hogy a megkereső bíróság bizonyítást folytasson le, hanem 

arra, hogy az alperesek bocsássanak rendelkezésre iratok, ami ellentmond a 

tagállam jogrendjét meghatározó alapelveknek. 

Ezt követően a felperes arra kérte az angol bíróságot, hogy kötelezze a francia 

alpereseket az iratok hozzáférhetővé tételére. Az alperesek ezt ismét megtagadták 

és indítványozták, hogy a bizonyítás-felvételi rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) 

pontja és II. fejezet 3. szakasza (megkeresett bíróság végez bizonyítás-felvételt) 

alapján rendelje el az angol bíróság a bizonyítás-felvételt. 

                                                 
637 A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok 
bíróságai közötti együttműködéséről szóló 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet, HL L 
174., 2001.6.27., 1. o. 
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Az angol bíróság ítéletében638 elutasította az alperesek kérelmét és helyt adott a 

felperes kérelmének. Az angol bíróság elsősorban arra támaszkodott, hogy az 

iratok rendelkezésre bocsátását tiltó francia büntetőjogi rendelkezéssel 

kapcsolatban a francia ügyészségnek – közérdekek mérlegelését lehetővé tevő – 

mérlegelési jogköre van és – figyelembe véve, hogy az egyesült államokbeli 

bíróságok által elrendelt bizonyítékismertetési végzések esetében tapasztaltakat – 

nem valószínű, hogy az alperesek ellen büntetőeljárás induljon. 

A francia alperesek fellebbezést nyújtottak be az angol bíróság ítélete ellen arra 

hivatkozva, hogy az angol bíróság köteles lett volna a bizonyítás-felvételi rendelet 

alkalmazására. 

Az angol fellebbviteli bíróság ítéletében639 elutasította a fellebbezést arra 

támaszkodva, hogy a bizonyítás-felvételi rendelet nem megfosztani kívánta a 

tagállami bíróságokat az egyébként rendelkezésükre álló bizonyítás-felvételi 

eszközöktől, hanem kiegészíteni azokat.  

4.3.2. Uniós versenyjoggal kapcsolatos gyakorlat 

Az uniós iratbetekintetésre vonatkozó szabályok versenyjogi ügyekben való 

alkalmazhatósága kétféle kontextusban merült fel a Törvényszék közelmúltbeli 

ítélkezési gyakorlatában: 

- két ügyben640 a Bizottság ügyiratához kívántak hozzáférni harmadik 

személyek (az egyik esetben kizárólag az ügyirat tartalomjegyzékéhez, míg 

a másik esetben az ügyiratban található összes dokumentumhoz); illetve 

- két ügyben641 a Bizottság jogsértést megállapító határozatához kívántak 

hozzáférni harmadik személyek (az egyik esetben egy bővebb nem bizalmas 

változathoz, míg a másik esetben a bizalmas változathoz is). 

                                                 
638 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd and others [2013] EWHC 822 (Ch) (11 
April 2013) 
639 Secretary of State for Health and others v Servier Laboratories Ltd and others [2013] EWCA 
Civ 1234 (22 October 2013) 
640 T-437/08. sz. CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben 2011. december 15-én hozott 
ítélet, EBHT 2011., II-8251. o., illetve T-344/08. sz. EnBW kontra Bizottság ügyben 2012. május 
22-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették közzé  
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A Törvényszék EnBW ügyben hozott ítélet elleni fellebbezés folytán a Bíróság is 

foglalkozott az uniós iratbetekintésre vonatkozó szabályok versenyjogi ügyekben 

való alkalmazhatóságával.642 

4.3.2.1. Korábbi joggyakorlat 

Caruso álláspontja szerint az iratbetekintés hatályos uniós szabályai megfelelő 

keretet nyújtanak a különböző (vizsgálat hatékonyságához, szakmai titoktartáshoz, 

védekezéshez, tagállami versenyhatóságok együttműködéséhez, átláthatósághoz 

és teljes kártérítéshez fűződő) érdekek kiegyensúlyozott mérlegelésére.643 

Álláspontja alátámasztására az alábbiak szerint foglalta össze a Törvényszék és a 

Bíróság gyakorlatát: 

- A Törvényszék a VKI ügyben hozott ítéletében644 rögzítette, hogy az 

Átláthatósági Rendelet szerinti kivételeket a Bizottságnak esetről esetre, az 

összes érintett irat tekintetében el kell végeznie, azonban a Bizottságnak 

korlátozott mértékben arra is lehetősége van, hogy az összetartozó iratok 

tekintetében a dokumentumok kategóriái alapján utasítsa el a hozzáférés 

iránti kérelmet. 

- A Törvényszék a TGI ügyben hozott ítéletében elutasította azt az érvelést, 

hogy az uniós versenyjog különös iratbetekintési szabályaira (lex specialis) 

tekintettel az Átláthatósági Rendelet nem alkalmazható a versenyjogi 

vizsgálatokra. 

- A Törvényszék az Éditions Odile Jacob ügyben hozott ítéletében645 és 

Agrofert ügyben hozott ítéletében646 összefonódás-ellenőrzési eljárások 

                                                                                                                                      
641 T-534/11. sz. Schenker kontra Bizottság ügyben 2014. október 7-én hozott ítélet, EBHT-ban 
még nem tették közzé, illetve T-345/12. sz. Akzo Nobel és társai kontra Bizottság ügyben 2015. 
január 28-án hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették közzé 
642 C-365/12. P. sz. Bizottság kontra EnBW ügyben 2014. február 27-én hozott ítélet, EBHT-ban 
még nem tették közzé 
643 Ld. Caruso, Antonio: Leniency Programmes and Protection of Confidentiality: The Experience 
of the European Commission, JECLP, 2010. 6. szám, 477. o. 
644 T-2/03. sz. Verein für Konsumenteninformation kontra Bizottság ügyben 2005. április 13-án 
hozott ítélet, EBHT 2005., II-1121. o. 
645 T-237/05. sz. Éditions Odile Jacob kontra Bizottság ügyben 2010. június 9-én hozott ítélet, 
EBHT 2010., II-02245. o. 
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tekintetében rendelte alkalmazni az Átláthatósági Rendeletet. A 

Törvényszék kifejezetten rögzítette, hogy a szakmai titoktartás 

kötelezettsége nem indokolja a vállalkozások által az eljárás során a 

Bizottság rendelkezésére bocsátott iratokhoz való hozzáférés iránti kérelem 

általános és absztrakt elutasítását. A Bizottság köteles végrehajtani a 

harmadik személyek által hozzáférni kért iratok konkrét és specifikus 

értékelését. 

- A Bíróság a TGI ügyben hozott ítéletében647 eltérő felfogást képviselt mint 

ugyanabban az ügyben korábban a Törvényszék. A Bíróság hangsúlyozta, 

hogy az Átláthatósági Rendelet alapján a jogalkotási folyamattal 

kapcsolatban van lehetőség széleskörű iratbetekintésre és nem közigazgatási 

eljárásokkal kapcsolatban. Erre tekintettel a Bíróság vélelmet állapított meg 

a vizsgálati iratok bizalmasságát illetően, rögzítve, hogy a harmadik 

személyek hozzáférése nem kizárt, de a hozzáférést közérdeknek kell 

alátámasztania.648 

4.3.2.2. CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügy 

4.3.2.2.1. Tények 

Az ügy hátterét a fehérítőszer kartell adta, mellyel részletesebben – a joghatósági 

kérdések kapcsán – jelen értekezés 3.4.3.1 pontja foglalkozik. 

4.3.2.2.2. Pertörténet 

A CDC többször kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, melyben kérelmezte a 

Bizottság aktájának tartalomjegyzékéhez való hozzáférést. A CDC kérelmeiben az 

Átláthatósági Rendelet rendelkezéseire támaszkodott. Ezt a kérelmet a Bizottság 

elutasította. A Bizottság határozataiban az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) és 

(3) bekezdésére támaszkodott (a hozzáférés hátrányosan befolyásolná jogi 

                                                                                                                                      
646 T-111/07. sz. Agrofert Holding kontra Bizottság ügyben 2010. július 7-én hozott ítélet, EBHT 
2010., II-00128. o. 
647 C-139/07. P. sz. Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau ügyben 2010. június 29-én 
hozott ítélet, EBHT 2010., I-05885. o. 
648 Ld. Caruso, i.m. (643. lj.), 466-467. o. 
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személyek kereskedelmi érdekeinek és vizsgálatok céljának a védelmét, illetve 

súlyosan veszélyeztetnék a Bizottság döntéshozatali eljárását). A CDC keresettel 

támadta a Törvényszék előtt a Bizottság utolsó elutasító határozatát. 

4.3.2.2.3. A felek álláspontja 

A kereset megengedhetősége körében a Bizottság hivatkozott arra, hogy a CDC a 

tartalomjegyzéket időközben megszerezte közvetlenül az engedékenységi 

kérelmet benyújtó vállalkozástól, ugyanakkor ezt mind a CDC, mind a 

beavatkozóként a Törvényszék előtt fellépő, engedékenységi kérelmet benyújtó 

vállalkozás cáfolta.649 

Az ügy érdemét tekintve, a CDC hivatkozott az Átláthatósági Rendelet 

alapelveinek, illetve 4. cikkének megsértésére, továbbá az uniós versenyjog 

megsértése esetén járó kártérítéshez való jog elvének megsértésre. Az 

Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés első albekezdésével (kereskedelmi 

érdekek védelme) kapcsolatban a CDC egyrészről arra hivatkozott, hogy a 

tartalomjegyzék nem képezi üzleti titok tárgyát, másrészről arra, hogy a Bizottság 

a károsultak és a jogsértő vállalkozások kereskedelmi érdekeit tévesen 

mérlegelte.650 Az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés harmadik 

albekezdésével (vizsgálatok céljának védelme) kapcsolatban a CDC egyrészről 

arra hivatkozott, hogy a Bizottság vizsgálati eljárása már lezáródott és az 

ügydöntő határozatot támadó keresetek korlátozott jellegére tekintettel az eljárás 

újrakezdése nem várható, másrészről arra, hogy a Bizottság vizsgálatait a 

tartalomjegyzék hozzáférhetővé tétele egyébként sem érinti.651 

A Bizottság a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatban egyrészről arra 

hivatkozott, hogy a tartalomjegyzék olyan iratokat említ, melyek üzleti titokként 

bizalmasan kezelendők, másrészről arra, hogy az iratokhoz való hozzáférés által 

az engedékenységi kérelmet benyújtó vállalkozás kereskedelemi érdekei 

csorbulnak (a kártérítés szempontjából hátrányosabb helyzetbe kerülne).652 A 

                                                 
649 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 22. pontját 
650 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 27-28. pontjait 
651 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 53-54. pontjait 
652 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 30-31. pontjait 
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Bizottság a vizsgálatok céljának védelmével kapcsolatban egyrészről arra 

hivatkozott, hogy a vizsgálati eljárás még nem zárult le, mivel az ügydöntő 

határozat még nem jogerős (ügydöntő határozatot támadó keresetek), másrészről 

arra, hogy az engedékenységi kérelmet előterjesztő vállalkozás által benyújtott 

iratok hozzáférhetővé tétele veszélyeztetné az uniós versenyjog érvényesítését.653 

4.3.2.2.4. A Törvényszék döntése 

A Törvényszék a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatban elutasította 

mind a Bizottság azon érvelését, mely szerint a hozzáférés megtagadása indokolt a 

tartalomjegyzék által említett iratok védettségére tekintettel, mind a CDC azon 

érvelését, mely szerint a tartalomjegyzék nem tartalmaz üzleti titkot.654 A 

Törvényszék álláspontja szerint a tartalomjegyzék hozzáférhetővé tétele 

önmagában nem érinti a kartellben részt vevő vállalkozások kereskedelmi 

érdekeit, illetve az uniós versenyjog megsértése esetén járó kártérítéshez való jog 

elvére tekintettel a kartellben részt vevő vállalkozások ilyen kártérítési kereset 

elkerüléséhez fűződő érdeke nem tekinthető védelemre érdemes kereskedelmi 

érdeknek.655 

A Törvényszék a vizsgálatok céljának védelmével kapcsolatban a Bizottság azon 

érvelését, mely szerint a vizsgálati eljárás még nem zárult le, arra tekintettel 

utasította el, hogy 

- maga a szóban forgó jogintézmény tekinti lezártnak a vizsgálati eljárást az 

ügydöntő határozattal; 

- az iratokhoz való hozzáférés nem tehető függővé olyan bizonytalan 

eseményektől mint a Törvényszék felülvizsgálati döntése a Bizottság 

ügydöntő határozatáról; illetve 

                                                 
653 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 55-56. pontjait 
654 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 40. és 42. pontjait 
655 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 47. és 48. pontjait 
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- jelen esetben a Bizottság ügydöntő határozatát támadó kereset nem 

eredményezhette volna a vizsgálati eljárás újrakezdését.656 

A Törvényszék a Bizottság azon érvelését, mely szerint az engedékenységi 

kérelmet előterjesztő vállalkozás által benyújtott iratok hozzáférhetővé tétele 

veszélyeztetné az uniós versenyjog érvényesítését, arra tekintettel utasította el, 

hogy az Átláthatósági Rendelettel nem összeegyeztethető, hogy a vizsgálati 

tevékenységek céljának fogalmát általában az uniós versenyjog Bizottság általi 

érvényesítésére kiterjesszék.657 

A fentiekre tekintettel a Törvényszék a Bizottság hozzáférést elutasító határozatát 

megsemmisítette azon az alapon, hogy „a Bizottság nem bizonyította jogilag 

megkövetelt módon, hogy a tartalomjegyzék hozzáférhetővé tétele konkrétan és 

ténylegesen hátrányosan befolyásolná a kartellben részt vevő vállalkozások 

kereskedelmi érdeket”, illetve „a vizsgálati tevékenységek céljának védelmét.”658 

4.3.2.3. EnBW kontra Bizottság ügy 

4.3.2.3.1. Tények 

Az ügy hátterét a GIS kartell adta, mellyel részletesebben jelen értekezés 4.3.1.3 

pontja foglalkozik. 

4.3.2.3.2. Pertörténet 

Az EnBW Energie Baden-Württemberg AG („EnBW”) egy Németországban 

bejegyzett társaság, mely úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozások 

jogsértése a saját beszerzéseit is érintette. 

Az EnBW kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, melyben kérelmezte az ügy 

irataihoz való teljeskörű hozzáférést az Átláthatósági Rendelet alapján. A 

Bizottsággal folytatott egyeztetést követően az EnBW kizárta kérelméből az 

eljárás alá vont vállalkozások szerkezetére vonatkozó, a határozat címzettjeinek 

                                                 
656 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 62., 64. és 68. pontjait 
657 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 68. pontját 
658 Ld. a CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 76. és 79. pontjait 
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meghatározására irányuló és a kizárólag japán nyelvű dokumentumokat. A 

Bizottság az EnBW módosított kérelmét is elutasította. A Bizottság határozatában 

öt kategóriába osztotta az ügy iratait: (i) engedékenységi iratok; (ii) 

adatszolgáltatások; (iii) helyszíni vizsgálat során lefoglalt iratok; (iv) 

kifogásközlés és arra adott válaszok; illetve (v) belső dokumentumok. A Bizottság 

határozatában rögzítette, hogy az öt különböző kategóriába található valamennyi 

irat az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdésének (a hozzáférés 

hátrányosan befolyásolná jogi személyek kereskedelmi érdekeinek és vizsgálatok 

céljának a védelmét, illetve súlyosan veszélyeztetnék a Bizottság döntéshozatali 

eljárását) hatálya alá tartozik. Az EnBW keresetet terjesztett elő a Törvényszék 

előtt a Bizottság határozatának megsemmisítése iránt. 

4.3.2.3.3. A felek álláspontja 

Az EnBW az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés első és harmadik 

albekezdésének, a 4. cikk (2) bekezdés utolsó félmondatának (nem lehet 

megtagadni a hozzáférést, ha ahhoz nyomós közérdek fűződik), illetve a 4. cikk 

(6) bekezdésének (az irat fenti kivételek által nem érintett részei is hozzáférhetővé 

tehetők) megsértésére hivatkozott.659 

Az EnBW általánosságban kijelentette, hogy a Bizottság határozatában nem 

hajtotta végre a különböző iratok egyedi és konkrét vizsgálatát, illetve az uniós 

versenyjogi szabályok (így különösen az 1/2003/EK rendelet, a végrehajtási 

rendelet és az iratbetekintési közlemény) nem teszik lehetővé a hozzáférés 

megtagadását, ha az Átláthatósági Rendelet megengedi a hozzáférést.660 

A vizsgálatok céljának védelmére tekintettel az EnBW előadta, hogy a hozzáférés 

sem a folyamatban lévő, sem a jövőbeli vizsgálatok céljának védelmét nem 

befolyásolná hátrányosan. Ezzel kapcsolatban az EnBW rámutatott arra, hogy az 

Átláthatósági Rendelet nem követeli meg a vizsgálatok jogerős lezárását, 

                                                 
659 Ld. T-344/08. sz. EnBW kontra Bizottság ügyben 2011. november 29-i tárgyalásra készített 
jelentés, 22. pontját 
660 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 23-24. pontjait 
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ugyanakkor az engedékenységi kérelmező az adott ügyben nem támadta meg a 

vizsgálatot lezáró határozatot, így az rá nézve jogerős.661 

A kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatban az EnBW arra hivatkozott, 

hogy az iratokban található információk korára tekintettel a hozzáférés nem 

veszélyeztetné az eljárás alá vont vállalkozások kereskedelmi érdekeit, továbbá 

arra, hogy jelen esetben az iratok bizalmas kezelése kizárólag a kártérítési 

keresetek elkerülését szolgálja, így az uniós jog nem részesítheti az ahhoz fűződő 

érdeket védelemben.662 

A Bizottság arra hivatkozott, hogy a hozzáférés hátrányosan befolyásolná az 

engedékenységi politikát, sértené az eljárás alá vont vállalkozások védelemhez 

való jogát, illetve sértené az 1/2003/EK rendelet 28. cikk (1) bekezdését (a 

vizsgálat során gyűjtött információk felhasználási korlátozása) és 27. cikk (2) 

bekezdését (eljárás alá vont vállalkozások iratbetekintési joga).663 

A Bizottság álláspontja szerint az iratok kategóriánkénti vizsgálata megfelel az 

uniós jognak, különös tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozások 

iratbetekintésének biztosítása keretében már végrehajtotta az iratok megfelelő 

vizsgálatát.664 

A vizsgálatok céljának védelmére tekintettel a Bizottság előadta, hogy az 

Átláthatósági Rendeletben meghatározott kivétel nem kizárólag az egyes konkrét 

eljárásokra vonatkozik, hanem általánosságban a vizsgálati tevékenységre, így 

akkor is irányadó a kivétel, ha a hozzáférés az egyes vizsgálati eszközök 

(különösen az engedékenységi politika) hatékonyságát befolyásolná 

hátrányosan.665 

                                                 
661 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 29-31. pontjait 
662 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 45-46. pontjait 
663 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 27. pontját 
664 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 28. és 49. pontjait 
665 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 43. pontját 
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A kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatban a Bizottság arra hivatkozott, 

hogy az üzleti titkok védelméhez fűződő érdek sem az idő múlására, sem a 

jogsértésben való részvételre tekintettel nem veszti el védett jellegét.666 

4.3.2.3.4. A Törvényszék döntése 

A Törvényszék előzetesen azt vizsgálta, hogy mentesülhetett-e a Bizottság az ügy 

iratainak konkrét és egyenkénti vizsgálata alól. A Törvényszék rögzítette, hogy a 

Bizottság akkor tagadhatja meg a hozzáférést dokumentum kategóriák alapján, ha 

(i) egyértelmű, hogy a hozzáférést meg kell tagadni vagy meg kell adni; (ii) az egy 

kategóriába tartozó dokumentumok – a hozzáférés vizsgálata szempontjából – 

ugyanolyan típusú információt tartalmaznak; vagy (iii) a konkrét és egyenkénti 

vizsgálat rendkívül súlyos, az ésszerű elvárhatóság kereteit meghaladó 

adminisztratív terhet jelentene.667 

A Törvényszék megállapította, hogy 

- a hozzáférés megtagadása nem volt feltételezhető; 

- a Bizottság által használt kategóriák közül kizárólag a helyszíni vizsgálat 

során lefoglalt iratok rendelkeztek a hozzáférés vizsgálata szempontjából 

közös tulajdonságokkal; illetve 

- a Bizottság nem hivatkozott arra, hogy a konkrét és egyenkénti vizsgálat 

rendkívül súlyos adminisztratív terhet jelentene.668 

A Törvényszék a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatban rámutatott arra, 

hogy a – jogi kötőerővel nem rendelkező – iratbetekintési közlemény 23. pontja 

szerint az 5 évnél régebbi információkról a Bizottság feltételezi, hogy nem 

bizalmas jellegűek. Bár a kereskedelmi érdek és a bizalmasság két eltérő fogalom, 

a Törvényszék rögzítette, hogy az időmúlás a kereskedelmi érdekek védelmét is 

befolyásolja: az időmúlásra tekintettel üzletileg kevésbé érzékeny információk 

                                                 
666 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben tárgyalásra készített jelentés 50-51. pontjait 
667 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 45-47. pontjait 
668 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 61., 92. és 104. pontjait 
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hozzáférésének megakadályozása iránti érdek inkább a kártérítési keresetek 

elkerülésére irányul, mely nem minősül védelemre méltó érdeknek.669 

A Törvényszék a vizsgálatok céljának védelmével kapcsolatban megállapította, 

hogy 

- a vizsgálati tevékenységet a végleges határozat elfogadásának időpontjában 

lezártnak kell tekinteni, amikor a vizsgálat célja megvalósul, függetlenül a 

határozat Törvényszék általi megsemmisítésének lehetőségétől; 

- a Bizottság által javasolt értelmezés elfogadása a teljes versenyjogi 

tevékenységet kivonná az Átláthatósági Rendelet hatálya alól, ugyanakkor 

az Átláthatósági Rendelet nem teszi lehetővé az uniós versenypolitika egyéb 

uniós politikáktól eltérő kezelését.670 

A fentiekre tekintettel a Törvényszék úgy döntött, hogy megsemmisíti a Bizottság 

ügy irataihoz való hozzáférést megtagadó határozatot. 

4.3.2.3.5. Fellebbezés 

A Törvényszék ítélete ellen a Bizottság 2012. július 31-én fellebbezést nyújtott be, 

melyben arra támaszkodott, hogy 

- a Törvényszék az Átláthatósági Rendeletet nem az 1/2003/EK rendelettel és 

a végrehajtási rendelettel összhangban értelmezte és az Átláthatósági 

Rendelet elsőbbsége nem összeegyeztethető a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatával;671 

- az általános vélelem, hogy az iratok az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) 

bekezdés harmadik albekezdése szerinti kivétel (vizsgálatok céljának 

                                                 
669 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 147-148. pontjait 
670 Ld. az EnBW kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 119., 125. és 129. pontjait 
671 Ld. Pedro Cruz Villalón főtanácsnoknak a C-365/12. P. sz. Bizottság kontra EnBW ügyben 
2013. október 3-án ismertetett indítványa, 29. pontját 
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védelme) alá tartoznak attól függetlenül fennáll, hogy az eljárás 

befejeződött-e;672 

- a Törvényszék álláspontja veszélyezteti az engedékenységi politika 

hatékonyságát;673 

- az általános vélelem, hogy az iratok az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) 

bekezdés első albekezdése szerinti kivétel (kereskedelmi érdekek védelme) 

alá tartoznak attól függetlenül fennáll, hogy a vállalkozás önként nyújtotta-e 

be az iratokat a Bizottságnak;674 

- az általános vélelem, hogy az iratok az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (3) 

bekezdése szerinti kivétel (döntéshozatali eljárás veszélyeztetése) alá 

tartozik az összes belső dokumentumra is kiterjed.675 

4.3.2.3.6. A főtanácsnoki indítvány 

A főtanácsnok álláspontja szerint 

- az első fellebbezési jogalapot el kell utasítani, mivel a Törvényszék a 

különös versenyjogi szabályok figyelembevételével értelmezte az 

Átláthatósági Rendeletet;676 

- a második fellebbezési jogalapnak helyt kell adni, mivel az általános 

vélelem (vizsgálatok céljának védelme érdekében megtagadható a 

hozzáférés) akkor alkalmazható, ha a különös szabályok a hozzáférést nem 

teszik lehetővé és az 1/2003/EK rendelet, illetve a végrehajtási rendelet 

harmadik személyek számára nem adnak hozzáférési jogot;677 

- a harmadik fellebbezési jogalapot el kell utasítani, mivel a Bizottság általi 

elvont hivatkozás az engedékenységi politika hatékonyságára nem felel meg 

a Bíróság Pfleiderer és Donau Chemie ügyekben hozott ítéleteinek azáltal, 

                                                 
672 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 30. pontját 
673 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 31. pontját 
674 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 32. pontját 
675 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 33. pontját 
676 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 46. pontját 
677 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 64. pontját 
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hogy nem teszi lehetővé az érdekek esetről esetre történő mérlegelését, 

továbbá, az engedékenységi politika hatékonyságának célja nem igazolhatja 

a kártérítéshez való jog feltétlen feláldozását;678 

- a negyedik fellebbezési jogalapnak helyt kell adni, mivel önmagában az, 

hogy a dokumentumok régebben keletkeztek és önkéntesen kerültek 

átadásra nem igazolhatja, hogy a kereskedelmi érdekek ne élvezzenek 

védelmet;679 

- az ötödik fellebbezési jogalapnak helyt kell adni, mivel a bírósági 

felülvizsgálat során a Törvényszék megsemmisítheti a Bizottság jogsértést 

megállapító határozatát, aminek következtében a Bizottságnak új határozatot 

kell hoznia, így a bírósági felülvizsgálat lehetősége azt jelenti, hogy az 

eljárás nem tekinthető befejezettnek és a belső dokumentumok 

hozzáférhetővé tétele veszélyeztetheti a döntéshozatali folyamatot.680 

4.3.2.3.7. A Bíróság döntése 

A Bíróság ítéletében a második és negyedik fellebbezési jogalappal kapcsolatban 

rögzítette, hogy az Átláthatósági Rendelet, illetve az 1/2003/EK rendelet és a 

végrehajtási rendelet összeegyeztethető alkalmazásából az következik, hogy az 

Átláthatósági Rendelet nem kérdőjelezheti meg a különös szabályok szerinti 

hozzáférés rendszerét és mivel a különös szabályok szerint harmadik 

személyeknek nincs hozzáférési joga, a különös szabályok szerinti 

kartelleljárásokra irányadó a vizsgálatok céljának és a kereskedelmi érdekek 

védelmével kapcsolatos általános vélelem.681 Az ötödik jogalappal kapcsolatban a 

Bíróság rámutatott arra, hogy mivel a Bizottság jogsértést megállapító 

határozatával az eljárás nem tekinthető befejezetnnek, mivel a Bizottság a 

határozat megsemmisítése esetén az ügyirat elemeit újra felhasználja eljárása 

                                                 
678 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 76-78. pontjait 
679 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 88. és 93. pontjait 
680 Ld. Villalón főtanácsnok indítványa (671. lj.), 108-109. pontjait 
681 Ld. a Bizottság kontra EnBW ügyben hozott ítélet 81. és 88. pontjait 
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során és az azokhoz való hozzáférés veszélyeztetheti a döntéshozatali 

folyamatát.682 

A Bíróság hangsúlyozta, hogy az általános vélelem megdönthető, így 

megvizsgálta, hogy az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti 

alkivétel (az irat hozzáférhetővé tételéhez fűződő nyomós közérdek alapján a 

kivételek alá eső irat hozzáférhetővé tétele nem tagadható meg) a jelen esetben 

alkalmazható-e. Ezzel kapcsolatban a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy 

nem valószínű és nem is bizonyított, hogy a kártérítési keresethez az ügyirat 

összes elemére szükség van, így a kártérítéshez fűződő érdek nem minősül olyan 

nyomós közérdeknek, ami megdönthetné az általános vélelmet.683 

Minderre tekintettel a Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét. 

4.3.2.4. Schenker kontra Bizottság ügy 

4.3.2.4.1. Tények 

Az ügy hátterét a légi árufuvarozási kartell adta, mellyel részletesebben – a 

kollektív keresetek kapcsán – jelen értekezés 3.1.3.3.3 pontja foglalkozik. 

4.3.2.4.2. Pertörténet 

A felperes kérelmet nyújtott be a Bizottság jogsértést megállapító határozatának 

teljes és nem bizalmas változatához való hozzáférés iránt, arra tekintettel, hogy a 

kartellben részt vevő vállalkozások megállapítási keresetet nyújtottak be ellene 

arra vonatkozóan, hogy nem kötelesek kártérítést fizetni. A Bizottság mind a 

teljes, mind a nem bizalmas változat tekintetében elutasította a hozzáférés iránti 

kérelmet. 

4.3.2.4.3. A felek álláspontja 

A Bizottság az elutasító döntésében arra támaszkodott, hogy 

                                                 
682 Ld. a Bizottság kontra EnBW ügyben hozott ítélet 99. pontját 
683 Ld. a Bizottság kontra EnBW ügyben hozott ítélet 106-108. pontjait 
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- a határozat teljes változata az 1/2003/EK rendelet és a végrehajtási rendelet 

alapján nem hozzáférhető és ezt az Átláthatósági Rendelet útján sem lehet 

megkerülni; 

- a határozat teljes változata az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés 

első és harmadik albekezdésében meghatározott kivételek (kereskedelmi 

érdekek és a vizsgálat céljának védelme) alá tartozik és nem áll fenn a 

hozzáféréshez fűződő nyomós közérdek; 

- az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (6) bekezdése szerinti részleges hozzáférés 

sem lehetséges; 

- a határozat a nem bizalmas változatának elkészítése folyamatban van, így a 

felperes kérelme tárgytalan. 

A felperes az elutasító döntést támadó keresetében arra hivatkozott, hogy a 

Bizottság elmulasztotta az iratok konkrét és egyedi vizsgálatát és egyébiránt sem 

igazolta, hogy a hozzáférés sértené a kereskedelmi érdekek vagy a vizsgálat 

céljának védelmét, illetve hogy a hozzáféréshez fűződő nyomós közérdek nem áll 

fenn. A felperes álláspontja szerint a Bizottság megsértette az Átláthatósági 

Rendelet 4. cikk (6) bekezdését azáltal, hogy nem küldte meg a határozat nem 

bizalmas változatát. 

4.3.2.4.4. A Törvényszék döntése 

A Törvényszék - a Bizottság kontra EnBW ügyben hozott ítéletére támaszkodva - 

rögzítette, hogy a Bizottság nem volt köteles az iratok konkrét és egyedi 

vizsgálatára az általános vélelemre tekintettel, miszerint az uniós kartelleljárások 

keretében a Bizottság által összegyűjtött iratokhoz való hozzáférés harmadik 

személyek által sértené mind a kereskedelmi érdekek, mind a vizsgálat céljának 

védelmét.684 

Azzal kapcsolatban, hogy az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés első 

albekezdése szerinti kivétel (kereskedelmi érdekek védelme) az időmúlásra 

                                                 
684 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 57. és 61. pontjait 



228 
 

tekintettel nem alkalmazandó, a Törvényszék rámutatott, hogy az Átláthatósági 

Rendelet 4. cikk (7) bekezdése alapján a kivételek harmincéves időtartamra 

vonatkoznak.685 

Azzal kapcsolatban, hogy az Átláthatósági Rendelet 4. cikk (2) bekezdés 

harmadik albekezdése (vizsgálatok céljának védelme) az eljárást befejező 

határozatra tekintettel nem alkalmazandó, a Törvényszék rámutatott, hogy a 

folyamatban lévő bírósági felülvizsgálatra tekintettel az eljárást nem lehet 

véglegesen lezártnak tekinteni.686 

A hozzáféréshez fűződő nyomós közérdekkel kapcsolatban a Törvényszék arra a 

következtetésre jutott, hogy a nyilvánosság érdeke, hogy megismerhesse a 

Bizottság versenyjogi tevékenységének elemeit fennáll, de nem indokol általános 

hozzáférést a vizsgálat során összegyűjtott valamennyi információhoz.687 

Ugyanígy, a hozzáféréshez fűződő nyomós közérdeknek minősülhet a károk 

megtérítéséhez fűződő érdek, azonban nem indokolja az összes dokumentum 

közlését.688 

A Törvényszék rámutatott, hogy a Bizottság vállalta a határozat nem bizalmas 

változatának megküldését, így a felperes kérelmét valójában nem azért utasította 

el, mert ilyen változat nem létezik, hanem azért, mert még nem készült el.689 Az 

ilyen alapon történő elutasítást ugyanakkor az Átláthatósági Rendelet nem teszi 

lehetővé.690 A Törvényszék azt is megvizsgálta, hogy a Bizottság kellő 

gondossággal járt-e el a határozat nem bizalmas változatának elkészítése során és 

arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság nem járt el gondatlanul.691 

Ugyanakkor a Törvényszék álláspontja szerint a Bizottságnak meg kellett volna 

küldenie a határozat nem bizalmas változatát, mivel a még függőben lévő 

bizalmas kezelés iránti kérelmek a határozat vitatott elemektől mentes változatát 

nem tették volna érthetetlenné és a Bizottságot semmi nem akadályozta abban, 

                                                 
685 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 66. pontját 
686 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 72. pontját 
687 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 81-82. pontjait 
688 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 94. pontját 
689 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 121. pontját 
690 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 126. pontját 
691 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 135. pontját 
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hogy a határozatnak a kérelmek által nem érintett változatát megküldje a 

felperesnek.692 

Erre tekintettel a határozat bizalmas változatához való hozzáféréssel kapcsolatban 

a Törvényszék elutasította a keresetet, de a Bizottság hozzáférést elutasító 

döntésének a határozat nem bizalmas változatára vonatkozó részét 

megsemmisítette. 

4.3.2.5. Akzo Nobel kontra Bizottság ügy 

4.3.2.5.1. Tények 

Az ügy hátterét a fehérítőszer kartell adta, mellyel részletesebben – a joghatósági 

kérdések kapcsán – jelen értekezés 3.4.3.1 pontja foglalkozik. 

4.3.2.5.2. Pertörténet 

A Bizottság úgy döntött, hogy az ügyben hozott határozatnak egy részletesebb 

nem bizalmas változatát teszi közzé. A felperesek tiltakoztak ez ellen arra 

tekintettel, hogy az új nem bizalmas változat olyan információkat tartalmaz, 

amelyeket az engedékenységi politika keretében bocsátottak a Bizottság 

rendelkezésére. A Bizottság törölte azokat az információkat, amelyek alapján 

következtetést lehetett volna levonni az engedékenységi politika keretében 

benyújtott információk forrását illetően, egyébiránt elutasította a felperesek 

bizalmas kezelés iránti kérelmét. A felperesek ezt követően a meghallgatási 

tisztviselőhöz fordultak, aki a Bizottság nevében ismét elutasította a bizalmas 

kezelés iránti kérelmeket és engedélyezte az új nem bizalmas változat 

közzétételét. A felperesek keresetükkel a meghallgatási tisztviselő e döntését 

támadták. 

4.3.2.5.3. A felek álláspontja 

A meghallgatási tisztviselő elutasító döntésében arra támaszkodott, hogy 

                                                 
692 Ld. a Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 136-138. pontjait 
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- a Bizottságnak széleskörű mérlegelési joga van a nem bizalmas változat 

tartalmának meghatározása tekintetében; 

- önmagában az iratokra való hivatkozás nem minősül üzleti titoknak; 

- a felperesek érdeke, hogy jogsértő magatartásuk részletei ne kerüjenek 

nyilvánosságra nem méltó védelemre. 

A felperesek keresetükben azt adták elő, hogy a Bizottság elmulasztotta 

indokolási kötelezettségét, megsérti szolgálati titoktartási kötelezettségét és a 

döntés egyébiránt sérti a jogos elvárás és jogbiztonság elvét. A felperesek azt is 

felvetették, hogy az új nem bizalmas változat közzététele az uniós versenyjog 

hatékonyságát is érintené, azáltal, hogy elrettenthet az engedékenységi politika 

igénybevételétől. 

4.3.2.5.4. A Törvényszék döntése 

Az indokolási kötelezettséggel kapcsolatban a Törvényszék kifejtette, hogy a 

Bizottság elvégezte az érdekek mérlegelését és elegendő adattal szolgált, hogy a 

mérlegelés eredményének indokait a felperesek megértsék (széles mérlegelési 

jogkör, hivatkozás elégtelensége, védelemre nem méltó érdek).693 

A szolgálati titoktartási kötelezettséggel kapcsolatban a Törvényszék 

előrebocsátotta, hogy a határozat nem bizalmas változatának nyilvánosságra 

hozatala nem keverhető össze harmadik személyek hozzáférésével az ügyiratban 

található dokumentumokhoz.694 A Törvényszék arra tekintettel, hogy az 

1/2003/EK rendelet nem határozza meg pontosan, hogy az üzleti titkokon túl mi 

tartozik a szolgálati titkok közé.695 Korábbi ítélkezési gyakorlat alapján három 

feltételt vizsgált a Törvényszék e kérdés tekintetében: (i) az információkat a 

személyek szűk köre ismeri; (ii) nyilvánosságra hozatala súlyos kárt okozna; (iii) 

a nyilvánosságra hozatal objektív védelemre méltó érdek sérelméhez vezetne.696 A 

Törvényszék szerint az első és a harmadik feltétel nem teljesül, mivel az 

                                                 
693 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 41-42. pontjait 
694 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 64. pontját 
695 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 61. pontját 
696 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 65. pontját 
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információkat a határozat többi címzettje is ismeri és az ahhoz fűződő érdek, hogy 

a jogsértő magatartás részleteit ne hozzák nyilvánosságra nem védelemre méltó 

érdek.697 

Az engedékenységi politika hatékonyságával kapcsolatban a Törvényszék 

rögzítette, hogy az ehhez fűződő érdek nem a felperesek saját érdeke, így a 

Bizottság feladata, hogy egyensúlyba hozza az engedékenységi politika 

hatékonyságához fűződő érdeket, illetve a nyilvánosság ahhoz fűződő érdekével, 

hogy megismerje a Bizottság intézkedéseinek indokait, illetve a károsultak azon 

érdekét, hogy megismerjék a károkozó magatartás részleteit.698 

A jogos elvárással kapcsolatban a Törvényszék megállapította, hogy a 

Bizottságnak széleskörű mérlegelési joga van a határozat közzététele tekintetében, 

illetve a Bizottság nem vállalt kötelezettséget, hogy nem tesz közzé új nem 

bizalmas változatot és ilyen kötelezettség abból sem fakad, hogy nem minősítette 

a korábban közzétett nem bizalmas változatot véglegesnek.699 

Minderre tekintettel a Törvényszék elutasította a meghallgatási tisztviselő 

határozatát támadó kereseteket. 

4.4. AZ IRATBETEKINTÉS LEENDŐ SZABÁLYAI 

4.4.1. Uniós jog 

A Zöld Könyv bizonyítékokhoz való hozzáféréssel foglalkozó 2.1 pont első 

bekezdése hangsúlyozza az iratokhoz való hozzáférés jelentőségét:  

„Antitröszt ügyekben a kártérítési intézkedések rendszerint a tények széles körének 

kivizsgálását teszik szükségessé. Az ilyen perekben különös nehézséget jelent, hogy 

a releváns bizonyítékhoz való hozzáférés gyakran nehéz, és azok a versenyellenes 

magatartást elkövető fél birtokában vannak. A felperesek ilyen bizonyítékokhoz 

való hozzáférése a hatékony kártérítési keresetek kulcseleme.” 

                                                 
697 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 66. és 80. pontjait 
698 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 89. pontját 
699 Ld. az Akzo Nobel kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 122. és 128-129. pontjait 
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A Zöld Könyv 2.1 pontjában a versenyhatóság birtokában lévő bizonyítékokhoz 

való hozzáféréssel kapcsolatban megfogalmazott „B” kérdésre meghatározott 

válaszlehetőségek közül a 6. lehetőség kifejezetten említette, hogy az 

engedékenységi kérelmek kivételt képeznének.  

A Fehér Könyv 2.2. pontja kifejezetten szigorú feltételeket követelt meg a 

bizonyítékokhoz való hozzáférést terén és kifejezetten rögzítette, hogy az 

engedékenységi kérelmek (társasági nyilatkozatok) részére megfelelő védelmet 

kell biztosítani.  

A Fehér Könyv 2.9 pontja részletesebben kifejti a Bizottság álláspontját az 

engedékenységi iratok hozzáférhetőségéről: 

„[…] a Bizottság azt javasolja, hogy ilyen védelemben részesítsék az EK-

Szerződés 81. cikkének megsértésével kapcsolatban engedékenységért folyamodó 

valamennyi fél által tett valamennyi társasági nyilatkozatot. […] a Bizottság 

további megfontolásra bocsátja annak lehetőségét, hogy korlátozzák az 

engedékenységben részesített fél polgári jogi felelősségét a közvetlen és közvetett 

szerződéses partnerei által benyújtott keresetekkel szemben.” 

4.4.2. Irányelv 

Az Irányelvjavaslat mind a károkozóknál vagy harmadik feleknél lévő 

bizonyítékok (5. cikk), mind a versenyhatóságoknál lévő bizonyítékok (6. cikk) 

ismertetésére vonatkozóan megfogalmazott szabályokat. 

Az Irányelvjavaslat 5. cikk (1) bekezdése szerint a tagállami bíróságok mind a 

károkozót, mind a harmadik felet kötelezhetik bizonyítékok ismertetésére, akkor 

is, ha a versenyhatóság birtokában is fellelhető az adott bizonyíték. Ennek 

feltételei az Irányelvjavaslat szerint, hogy 

- a károsult ismertette az ésszerűen rendelkezésére álló tényeket és 

bizonyítékokat, mely alapján a jogsértés és a kár valószínűsíthető; 

- az ismertetni kért bizonyítékok relevánsak a kárigény alátámasztása 

szempontjából; 
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- a károsult a lehető legpontosabban és legszűkebben megjelölte az ismertetni 

kért bizonyítékokat vagy azok kategóriáit. 

Az Irányelvjavaslat 6. cikk (1) bekezdése szerint a tagállami bíróságok sem a 

károkozót, sem a harmadik felet nem kötelezhetik a társasági nyilatkozat és a 

vitarendezési beadvány ismertetésére. Az Irányelvjavaslat a kifejezetten a 

versenyhatósági eljárás céljára vagy annak során előállított információk 

tekintetében azt a korlátozást fogalmazta meg, hogy annak ismertetésére csak a 

versenyhatósági eljárás lezártát követően van lehetőség.  

Az Irányelvjavaslat 7. cikke szerint a társasági nyilatkozat és a vitarendezési 

beadvány, valamint a versenyhatósági eljárás céljára vagy során előállított 

információk felhasználását is korlátozni rendeli. 

Az Európai Parlament az Irányelv 5. cikkét módosította: a tagállami bíróságoknak 

annak mérlegelése során, hogy a bizonyítékok ismertetése arányos-e, a 

bizonyítékismertetés terjedelmén és költségein túl azt is figyelembe kell venniük, 

hogy a bizonyítékismertetés ne legyen alkalmas adathalászatra, ugyanakkor a kár 

megtérítésének elkerülése nem szolgálhat a bizonyítékismertetés megtagadásának 

indokául. 

Az Európai Parlament az Irányelv 6. cikkét jelentős mértékben átdolgozta: 

- a tagállami bíróságoknak az arányosság vizsgálata során mérlegelni kell a 

versenyjogi közjogi érvényesítésének hatékonyságához fűződő érdeket; 

- a versenyhatósági eljárás lezártát követően a visszavont vitarendezési 

beadvány ismertetése elrendelhető; 

- a károsult kérheti a bíróságtól, hogy vizsgálja meg az ismertetni kért 

iratokat, hogy társasági nyilatkozatnak vagy vitarendezési beadványnak 

minősülnek-e; 

- amennyiben az ismertetni kért iratoknak csak egy része minősül olyan 

versenyhatóság birtokában lévő bizonyítéknak, melynek ismertetése 

korlátozott, a fennmaradó (nem érintett) részét hozzáférhetővé kell tenni; 
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- a versenyhatóságtól kérhető azon bizonyítékok ismertetése, melyek 

ismertetésére a károkozó vagy a harmadik fél nem képes vagy az tőle 

ésszerűen nem elvárható. 

- Kersting álláspontja szerint az Irányelv szabályai nem állnak összhangban a 

Bíróság gyakorlatával. Bár a tagállami bíróságok vizsgálják a 

bizonyítékismertetés arányosságát, a társasági nyilatkozat és a vitarendezési 

beadvány teljes mentességben részesül, kizárva bármiféle mérlegelést.700 

Ezzel szemben Howard álláspontja az, hogy a Bíróság iratbetekintéssel 

kapcsolatos gyakorlata alapján nem lehet megítélni az Irányelv szabályait, 

mivel a Pfleiderer ügyben hozott ítélet kifejezetten uniós szintű kötelező 

szabályok hiányában adott iránymutatást az iratbetekintés kérdésében.701 

Gussone és Schreiber azt hangsúlyozzák, hogy a Bizottság és a tagállami 

versenyhatóságok gyakorlata között kimutatható különbségek jelentősebbé 

fognak válni, mivel az Irányelv szabályai eltérnek az Átláthatósági Rendelet 

szabályaitól.702 

4.4.3. Tpvt. novella 

A Tpvt. 2014-es novellája703 jelentős mértékben módosítja 2014. július 1-jétől a 

Tpvt. iratbetekintésre vonatkozó szabályait.  

A Tpvt. 55. § (3) bekezdése alapján a harmadik személy csak az eljárás jogerős 

befejezését követően férhet hozzá az iratokhoz, az eljárás jogerős befejezését 

megelőzően kizárólag akkor, ha jog érvényesítéséhez vagy kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges. A Tpvt. 55. § (4) bekezdése alapján a harmadik személy 

hozzáférése megtagadható, ha veszélyeztetné a GVH törvényes működési rendjét, 

feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, a 

versenykorlátozó magatartásokkal szembeni fellépés mint közérdek hatékony 

érvényesülését, így különösen az engedékenység alkalmazását.  

                                                 
700 Ld. Kersting, i.m. (341. lj.), 3. o. 
701 Ld. Howard, i.m. (3. lj.), 460. o. 
702 Ld. Gussone – Schreiber, i.m. (504. lj.), 1048. o. 
703 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvény 
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A Tpvt. 55/B. § (1) bekezdése szerint az iratbetekintésről a vizsgáló vagy a 

versenytanács végzésben dönt, mely ellen az iratbetekintést kérő külön 

jogorvoslattal élhet. A Tpvt. 55/B. § (4) bekezdése szerint az iratbetekintés során a 

GVH előírhatja, hogy másolt vagy kivont nem készíthető az iratokról, de azt is 

előírhatja, hogy az iratbetekintést kérő kizárólag ügyvéd vagy szakértő útján 

férhet hozzá az iratokhoz.  

A Tpvt. 73/A. § (7) bekezdése szerint az egyezségi nyilatkozatot, a Tpvt. 78/D. § 

(2) bekezdése szerint az engedékenységi nyilatkozatot harmadik személy nem 

ismerheti meg. A Tpvt. 88/B. § (9) bekezdése szerint a kártérítési perben ezekre 

az iratokra az üzleti titkokra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

Miks álláspontja szerint az iratbetekintés és az engedékenységi kérelmező polgári 

jogi felelősségének kérdése szorosan kapcsolódik: az iratbetekintés korlátozása 

indokolt, amennyiben az engedékenységi kérelmező polgári jogi felelősségét nem 

korlátozzák (egyetemleges felelősség feloldása) vagy zárják ki (polgári jogi 

mentesség).704 

4.5. ÖSSZEGZÉS 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az iratokhoz való hozzáférés abszolút 

tilalma nem összeegyeztethető az uniós joggal, így jogpolitikailag kifogásolható 

mind az Irányelv, mind a Tpvt. 2014-es novellájának szabálya, amely bizonyos 

engedékenységi iratokat abszolút védelemben részesít. 

Az iratokhoz való hozzáférés esetről esetre történő mérlegelés alapján történhet, 

amely mérlegelést nagymértékben befolyásolja, hogy a hozzáférés iránti kérelem 

az iratok mennyire pontosan körülhatárolt körére vonatkozik.  

Az érdekek esetről esetre történő mérlegelését nagymértékben befolyásolja az 

iratok tartalma. Így az üzleti titkot tartalmazó iratok a harmadik felek 

hozzáférésével szemben nagyobb védelemben részesülhetnek, mivel az időmúlás 

kevésbé érinti a kereskedelmi érdek védelmét. Ugyanakkor a vizsgálatok céljának 

védelmét érinti az időmúlás, mivel a vizsgálat lezárultát (a versenyhatósági 
                                                 
704 Ld. Miks, i.m. (609. lj.), 15. o. 
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határozat bírósági felülvizsgálatát) követően az iratok e kivétel alatt nem élveznek 

védelmet.  

Megállapítható, továbbá, hogy az iratok megkülönböztetése jelentőséggel bír az 

iratokhoz való hozzáférés kérdésének megítélésében (a teljes ügyirathoz a 

hozzáférés nem valószínű, az üzleti titkokat tartalmazó iratokhoz való hozzáférés 

kevésbé valószínű). Az engedékenységi kérelmek vonatkozásában is indokolt 

megkülönböztetés alkalmazása. Már a Pfleiderer ügyben előterjesztett 

főtanácsnoki vélemény is eltérő megítélés alá tartozónak vélte az engedékenységi 

kérelem részét képező ún. társasági nyilatkozatot, illetve az engedékenységi 

kérelem keretében a versenyhatóság rendelkezésre bocsátott, engedékenységi 

kérelmet megelőzően, attól függetlenül létrejött bizonyítékokat. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Jelen értekezés következtetései csoportosíthatók aszerint, hogy elvi 

következtetésről van szó vagy gyakorlati következtetésről. A gyakorlati 

következtetéseket három csoportra lehet osztani: azon kérdésekre, melyek nem 

igényelnek beavatkozást (legfeljebb a magyar bíróságok megfelelő 

jogértelmezését), azon kérdésekre, melyek bírósági iránymutatás formájában 

igényelnek beavatkozást (a kérdés nem adódik egyértelműen a jogszabályokból, 

azonban nem indokolt jogszabályi szinten való rendezése), illetve azon 

kérdésekre, melyek jogalkotás formájában igényelnek beavatkozást. 

Az Európai Unió kartelljogi kártérítési keresetek terén történő beavatkozásának 

jogalapjával és indokoltságával kapcsolatban az alábbi elvi következtetések 

vonhatók le: 

- a tagállami eljárásjogi autonómia nem zárja ki az Európai Unió 

beavatkozását a kartelljogi kártérítési keresetek terén; 

- a versenyjog és a magánjog eltérő szabályozási logikája alapján nem 

kizárólag a tagállami eljárásjogba való beavatkozás indokolt, hanem a 

tagállami kötelmi jogba is; 
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- mivel a soft law nem nyújt kellő jogbiztonságot, ezért indokolt, hogy az 

Európai Unió kötelező szabályok elfogadása útján avatkozzon be a 

tagállami kötelmi és eljárásjogba; 

- a tagállami kötelmi és eljárásjogba való beavatkozás ellen szóló, 

jogrendszerek hagyományaira hivatkozó érvek nem meggyőzőek, mivel az 

Európai Unió már számos jogterületeken képes volt beavatkozni a tagállami 

hagyományok lerontása nélkül; végül 

- az EUMSZ 103., 114. és 352. cikke alapján az Európai Unió rendelkezik a 

megfelelő jogalappal, hogy a tagállami kötelmi és eljárásjogba 

beavatkozzon. 

A gyakorlati következtetések terén figyelembe kell venni, hogy az Irányelv 

formájában az Európai Unió beavatkozása megvalósult. Ugyanakkor egyrészről az 

Irányelv csak a minimum követelményeket határozza meg, másrészről az 

Irányelvvel szemben kritikaként is megfogalmazható, hogy az indokolt 

beavatkozásokat – különösen az eljárásjog tekintetében – nem valósította meg 

teljes mértékig. 

A versenyjog magánjogi és közjog érvényesítésének kölcsönhatásával 

kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- a közjogi érvényesítésnek nincs olyan elsőbbsége, ami megkérdőjelezhetné 

a magánjogi érvényesítést támogató intézkedések bevezetését; mivel 

- a magánjogi érvényesítést támogató intézkedésekkel szemben nem 

meggyőzőek azok az érvek, amelyek arra támaszkodnak, hogy csak a 

közjogi érvényesítés szolgálja a közérdeket, a közjogi érvényesítés 

költséghatékonyabb és a piaci szereplők nem rendelkeznek megfelelő 

szakértelemmel vagy vizsgálati jogosítványokkal. 

A versenyjog magánjogi és közjog érvényesítésének kölcsönhatásával kapcsolatos 

gyakorlati következtetés, hogy a magánjogi érvényesítést támogató intézkedések 
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meghatározása során tekintettel kell lenni a közjogi érvényesítés hatékonyságának 

megőrzésére. 

A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokkal kapcsolatban az 

alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- a nemzetközi kartellek jellegzetessége, hogy köztes termékekre 

vonatkoznak, így a fogyasztók többszörösen közvetett vevőnek minősülnek 

és nagy piaci részesedés alapján működnek, így a fogyasztók széles körét 

érintik; 

- a magyar kartellek jellegzetessége, hogy közpénzek felhasználását érintik és 

a termékekre tekintettel a fogyasztókra gyakorolt hatás nehezebben 

kimutatható. 

A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokkal kapcsolatos 

gyakorlati következtetés, hogy az ilyen jogsértésekre alapított kártérítési 

igényekre vonatkozó speciális szabályok bevezetése indokolt a kárfogalom és a 

károk továbbhárítása, illetve a közvetett vevők perlési joga és a kollektív kereseti 

formák tekintetében. Mind a nemzetközi, mind a magyar kartellek titkos, nem 

hivatalos okiratokon, szerződéseken alapuló magatartások, így a bizonyítékokhoz 

és iratokhoz való hozzáférés tekintetében is indokolt külön szabályok elfogadása. 

A jogellenességgel kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- a versenyjogi jogellenesség és a magánjogi jogellenesség kizárólag abban az 

esetben független egymástól, ha önálló keresetről van szó (amikor a károsult 

a jogsértést megalapozó tényeket bizonyítja, míg a károkozó a tilalom alóli 

kivételeket megalapozó tényeket), illetve részben akkor, ha a 

következményi keresetet megelőző határozat a jogsértés hiányára 

vonatkozott; 

- a versenyhatósági határozatok kötőerejével kapcsolatban az Irányelv 

szabályozása indokolt, mivel könnyíti a károsultak bizonyítási nehézségeit a 

jogsértés olyan részletei tekintetében, amelyek egyértelműen megállapításra 
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kerültek, azonban az Irányelv indokolatlan megkülönböztetést alkalmaz a 

saját és a másik tagállam versenyhatóságai által hozott döntések 

tekintetében: két tagállam versenyhatósági határozatának egyenértékűnek 

kellene lennie, különös tekintettel az Európai Versenyhatóságok Hálózatára; 

- bizonyítási teher megfordulása lehetővé tenné a károkozók számára, hogy 

bírósági felülvizsgálat során jóváhagyott határozatban megállapított 

tényeket vitathasson.  

A jogellenességgel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy indokolt olyan 

bírósági iránymutatás elfogadása, amely kifejezetten rögzíti, hogy a károkozó 

kizárólag abban az esetben mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, 

hogy magatartása a versenyjogi kivételek vagy mentesülések hatálya alá tartozik. 

A versenyhatósági határozatok kötőerejét szempontjából a Tpvt. módosítása 

indokolt mind annak tisztázása érdekében, hogy nem kizárólag a bírósági értesítés 

alapján indult GVH eljárásban hozott határozat kötelező a kártérítési perben 

ítélkező bíróságokra, mind abból a célból, hogy a más tagállamok 

versenyhatóságainak uniós versenyjog alkalmazása alapján meghozott jogerős 

határozatainak kötőereje is rögzítésre kerüljön. 

A kár fogalmával kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- bár a versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások olyan káros 

hatásokhoz is vezetnek, melyek nem felelnek meg a polgári jogi 

kárfogalomnak, illetve melyek bizonyos feltételek mellett felelnek csak meg 

a polgári jogi kárfogalomnak, nem indokolt az elvi szintű kizárása annak, 

hogy egy károsult bármelyik káros hatás tekintetében megkísérelje a 

bizonyítást; 

- indokolt lenne a GVH közreműködése a bíróság kárszámításra vonatkozó 

eljárásában, különös tekintettel a károk nehezen kiszámítható része 

(elmaradt haszon, károk továbbhárítása), illetve a fogyasztók széles körét 

érintő károk esetében; 
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- a károk továbbhárítása akkor mentesít a kártérítési felelősség alól, ha a 

károkozó bizonyítja, hogy közvetlen vevő a kárt teljes mértékben tovább 

tudta hárítani, ez nem járt jelentős erőfeszítéssel a közvetlen vevő részéről, a 

továbbhárítás nem volt indokolatlan, illetve a károkat nem olyan 

személyekre hárították tovább, akik nem képesek kártérítést igényelni. 

A kár fogalmával kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy indokolt bírósági 

iránymutatás elfogadása arra vonatkozóan, hogy a horizontális versenykorlátozó 

célú kartellek káros hatásai közül az innovációra gyakorolt hatás és a holtteher 

veszteség nem teljesíti a polgári jog kárral szemben támasztott követelményét, 

míg az árernyőhatás csak meghatározott körülmények bizonyítása esetén 

képezheti megtérítési igény alapját. Bár a magyar jogban is rendelkezésre állnak a 

károk számszerűsítését segítő megoldások (vélelem, szakértő, becslés), az 

Irányelvre tekintettel szükséges a Tpvt. módosítása arra vonatkozóan, hogy a 

GVH a bíróság megkeresésére készítsen szakvéleményt a kartell által okozott 

károk mértékét illetően. A károk továbbhárítása kérdésében mind bírósági 

iránymutatás elfogadása, mind jogalkotás célszerűnek mutatkozik. A bírósági 

iránymutatásnak egyrészről arra kellene kitérnie, hogy a károkozó bizonyítási 

terhe a károk továbbhárítása tekintetében mire terjed ki, másrészről arra, hogy az 

oksági kapcsolat a jogellenes magatartás és a kár között mikor szakad meg a 

közvetlen vevő magatartása folytán. A jogalkotásnak a károk továbbhárítására 

vonatkozó védekezés jogpolitikai szempontból indokolt korlátozását kellene 

meghatároznia, így különösen az Irányelv alapján azt az esetet, amikor a közvetett 

vevők nem képesek kárigényt érvényesíteni. 

Az okozati összefüggéssel kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók 

le: 

- a jogi okozatosság (beszámítás) vizsgálata során figyelembe kell venni, 

hogy a nemzetközi kartellek általában nagy piaci lefedettséggel bírnak és a 

fogyasztók széles körét érintik, így versenytársak közötti versenykorlátozó 

célú magatartások esetén a jogsértés és a (fogyasztói) kár közötti szerves 

kapcsolat fogalmát (tárgybeli korlát) tágan kell értelmezni; 
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- az előreláthatóság vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a 

nemzetközi kartelleket általában nagyméretű szervezettel és széleskörű 

szakismerettel rendelkező vállalkozások hozzák létre, így versenytársak 

közötti versenykorlátozó célú magatartások esetén a károk előreláthatósági 

mércéjét (belátási képesség szerinti korlát) tágan kell értelmezni; 

- az okozati összefüggést közreható okok fennállása vagy harmadik fél szabad 

döntése önmagában nem szakítja meg, míg az előreláthatóságot a piaci 

információk sokasága vagy az azok figyeléséhez szükséges erőfeszítések 

nagysága önmagában nem zárják ki. 

Az okozatisággal kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy nem indokolt 

szabályozási eszköz elfogadása. A magyar bíróságok ténykérdésként kezelik az 

okozatiság kérdését. Ennek a mérlegelésnek a keretében szükséges, hogy a 

bíróságok vizsgálják, mely esetekben túl távoli az oksági kapcsolat a felelősség 

megállapításához és mely esetekben nem tekinthető előreláthatónak a károk 

bekövetkezése. 

A felróhatósággal kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- bár vizsgálni kell a polgári bíróságnak a felróhatóság kérdését, a 

vállalkozásokkal szembeni mérce megközelíti az objektív felelősséget; 

- a felróhatóság keretében csak nagyon szűk körben (ha az ügyvédi tanácsra 

vagy versenyhatósági határozatra, amire a vállalkozás támaszkodik, igaz, 

hogy az ügyvéd független / a versenyhatóság hatáskörrel rendelkezik, illetve 

azonos ténybeli és jogi körülményekre vonatkozik a tanács / határozat és 

nem nyilvánvalóan téves) vehető figyelembe a vállalkozás tévedése a jogi 

minősítést illetően. 

A felróhatósággal kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy nem indokolt 

szabályozási eszköz elfogadása. Ugyanakkor a magyar bíróságoknak a 

felróhatósági mércét oly módon kellene értelmezniük kartelljogi kártérítési 

igények esetén, mely szerint a károkozó kizárólag akkor mentesülhetnek a 
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felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy megfelelő gondossággal járt el és 

tévedett magatartása versenykorlátozó (jogellenes) jellege tekintetében. 

Az egyetemleges felelősséggel kapcsolatban az alábbi elvi következtetések 

vonhatók le: 

- az egyetemleges felelősség valamilyen áttörése az engedékenységi politika 

hatékonyságának fokozása érdekében indokolt, ez azonban nem 

veszélyeztetheti a károsultak teljes kártérítéshez fűződő érdekét; 

- a Tpvt. 88/D. § által alkalmazott megoldás az engedékenységi kérelmező 

kártérítési felelősségének fennállását nem érinti, ugyanakkor a károsultakat 

nehezebb helyzetbe hozza (például a behajthatatlanság bizonyításának 

szükségességével); 

- az Irányelv 11. cikk (4) bekezdése által alkalmazott megoldás korlátozza az 

engedékenységi kérelmező kártérítési felelősségének mértékét, azonban 

nem szünteti meg az engedékenységi kérelmező abból fakadó hátrányát, 

hogy vele szemben a versenyhatóság határozata jogerőssé válik; 

- ellentétben az Európai Parlament álláspontjával, indokolt a Tpvt. 88/D. §-a 

szerinti megoldás (egyetemlegesség időbeli áttörése) és az Irányelv 11. cikk 

(4) bekezdése szerinti megoldás (egyetemlegesség személyi áttörése) 

együttes alkalmazása. 

Az egyetemleges felelősséggel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy 

szükséges a Tpvt. jelenlegi szabályainak kiegészítése az egyetemleges felelősség 

(valódi) áttörésével, feltéve, hogy az a kártérítést nem veszélyezteti. 

Az elévüléssel kapcsolatban az alábbi elvi következtetések vonhatók le: 

- indokolt külön szabályozni a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési 

igények elévülési idejét, eltérően kezelve az önálló és a következményi 

kereseteket; 
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- az Irányelv jogpolitikailag helyes módon az elévülés szabályait az egységes 

és folyamatos jogsértés jellegére tekintettel állapította meg, illetve rendezi a 

bírósági felülvizsgálat alatt álló versenyhatósági határozatok hatását az 

elévülésre (nyugvás). 

Az elévüléssel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy célszerű a Tpvt. 

kiegészítése egy olyan szabállyal, amely külön elévülési határidőt állapít meg a 

következményi keresetek tekintetében. 

A közvetett vevők perlési jogával kapcsolatban elvi következtetésként vonható le, 

hogy a közvetett vevők perlési jogának teljes kizárása nem indokolt. Ettől 

függetlenül a közvetett vevők perlési jogának korlátozása elképzelhető, 

amennyiben az okozati összefüggés nem áll fenn a közvetett vevő kára és a 

károkozók magatartása között. Az Irányelv jogpolitikailag indokolt módon 

rögzítette a közvetett vevők perlési jogát, azonban mindenképpen hiányosságnak 

tekintendő, hogy nem tartalmaz szabályokat azokra az esetekre vonatkozóan, 

amikor a főszabálytól eltérően (oksági körülményekből kifolyólag) mégsem 

jogosultak a közvetett vevők pert indítani.  

A közvetett vevők perlési jogával kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy sem 

jogalkotásra, sem bírósági iránymutatásra nincs szükség. A magyar jog lehetővé 

teszi a közvetett vevők perindítását. A károk továbbhárítására vonatkozó bírósági 

iránymutatás pedig megfelelően rendezné a közvetett vevők perlési jogának 

indokolt korlátozását is.  

A kollektív jogorvoslattal kapcsolatban elvi következtetésként vonható le, hogy a 

hatályos magyar jogban rendelkezésre álló opt-in és közérdekű keresetek nem 

tudják biztosítani a fogyasztói igényérvényesítés hatékonyságát. Nem indokolt 

opt-out jellegű keresetek bevezetése, ugyanakkor az opt-in keresetek 

lebonyolítását biztosítani kell mérlegelési jogkör biztosításával a bíróság számára. 

Hátrányos helyzetű károsultak (fogyasztók) esetén a közérdekű keresetek nagyobb 

jelentőséggel bírnak, mint az aktív részvételt kívánó opt-in kollektív keresetek, 

így indokolt a versenyjog szabályai között részletesen rendelkezni a társadalmi 

szervezetek kereseti jogáról. Továbbá, célszerű az Ajánlás szabályain több 
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szempontból is túllépni, szektor-specifikus (versenyjogi) kollektív jogorvoslati 

mechanizmus bevezetésével, a képviseleti keresetek finanszírozására vonatkozó 

korlátozás, illetve a kártérítési keresetek következményi keresetekre való 

korlátozásának figyelmen kívül hagyásával. Az engedményezés csoportos 

igényérvényesítés céljából történő használata alapvetően nem felel meg a 

jogintézmény eredeti funkciójának. Ugyanakkor indokolt, hogy addig, amíg nem 

állnak rendelkezésre hatékony kollektív jogorvoslati mechanizmusok, a bíróságok 

az adott jogintézményt kellően tágan értelmezzék. 

A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy a jogalkotó 

beavatkozásának egyrészről ki kell terjednie a pertársaság szabályainak olyan 

kiegészítésére, amely működőképes opt-in kollektív kereseteket tesz lehetővé, 

másrészről ki kell terjednie a közérdekű keresetek szabályainak olyan 

kiegészítésére, amely lehetővé teszi a képviseleti keresteket kartelljogi kártérítési 

igények tekintetében (fogyasztói igények érvényesítése céljából). A képviseleti 

keresetek esetében indokolt részletesebb szabályozás megalkotása a képviseleti 

szervezetekkel és azok finanszírozásával kapcsolatban. Bár az engedményezés 

intézményének használata tekintetében bírósági iránymutatás elfogadása nem 

indokolt, a bíróság gyakorlatának engednie kellene a kisértékű, szétszórt 

kárigények érvényesítését engedményezés útján. 

A bizonyítékismertetéssel kapcsolatban elvi következtetésként vonható le, hogy a 

károsultaknak kedvező egyéb intézkedésekre tekintettel nem szükséges az 

amerikai típusú bizonyítékismertetési mechanizmus bevezetése. Ugyanakkor az 

Irányelvnek megfelelően polgári perjog szabályai között szükséges rendelkezni 

arról, hogy a károsultak megfelelően valószínűsített kereseti igény esetén a 

kérhessék a bíróságtól, hogy kötelezze a károkozót a bizonyítékok szélesebb 

körének (irat kategória alapján történő) rendelkezésre bocsátására. 

A bizonyítékismertetéssel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy a magyar 

polgári perjog szabályai, melyek a kartellben részt vevő vállalkozások birtokában 

lévő bizonyítékokhoz való hozzáférést rendezik, a kartelljogi kártérítési perekhez 

nehezen alkalmazhatók, így azok módosításra szorulnak oly módon, hogy a 
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károsultak konkrétan meg nem jelölt bizonyítékokhoz is hozzáférhessenek 

bizonyos körülmények valószínűsítése esetén. 

A perköltség-viseléssel kapcsolatban elvi következtetésként vonható le, hogy a 

perköltségviselés főszabályától való eltérés kizárólag bizonyos hátrányos helyzetű 

károsultak (fogyasztók) esetén indokolt. 

A perköltség-viseléssel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy indokolt a 

magyar polgári perjog általános perköltség-viselési szabályaitól való eltérés a 

kartelljogi kártérítési perekben, amennyiben fogyasztói (kollektív) vagy 

közérdekű keresetről van szó. Ezt oly módon is szabályozhatja, hogy csak 

lehetővé teszi a bíróság számára, hogy korlátozza a felperesek perköltség-viselési 

kötelezettségét (akár előzetesen). 

A joghatósággal kapcsolatban elvi következtetésként vonható le, hogy a 

versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokra alapított kártérítési 

keresetek esetén nehéz a deliktuális felelősségre vonatkozó különös joghatóságra 

támaszkodni, mivel mind a károkozás, mind a kárbekövetkezés helyét nehezen 

lehet megállapítani. A versenyjogi vállalkozás (gazdasági egység) koncepciójára 

tekintettel a horgony alperesek megalapozzák az adott bíróság joghatóságát, míg 

az olasz torpedók versenyjogi kontextusban nem alkalmazhatók, mivel a tagállami 

bíróság nem hozhat a Bizottság (vagy bizonyos versenyhatóságok) határozataival 

ellentétes döntést. A Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti 

joghatóságnak a perindítás időpontjában kell csak fennállnia. A Brüsszel I 

Rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti joghatósági szabály versenytársak közötti 

versenykorlátozó célú magatartások esetén hasznosan nem alkalmazható, mivel 

több bíróság joghatóságának megállapításához vezethet. Míg a Brüsszel I 

Rendelet 23. cikk (1) bekezdése szerinti joghatósági kikötés kizárólag akkor 

irányadó deliktuális felelősség esetén, ha a joghatósági kikötés kifejezetten 

kiterjed deliktuális jogvitákra is.  

A joghatósággal kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy az uniós jog 

módosítása indokolt: célszerű lenne egy minden kartellben részt vevő 

vállalkozásra irányadó kizárólagos joghatósági indok meghatározása aszerint, 
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hogy a kartell melyik országban bonyolította a legnagyobb forgalmat (hol volt a 

legnagyobb méretű az érintett piac).  

Az iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban az alábbi elvi következtetések 

vonhatók le: 

- az iratokhoz való hozzáférés abszolút tilalma nem összeegyeztethető az 

uniós joggal, így jogpolitikailag kifogásolható mind az Irányelv, mind a 

Tpvt. 2014-es novellájának szabálya, amely bizonyos engedékenységi 

iratokat abszolút védelemben részesít; 

- az iratokhoz való hozzáférés esetről esetre történő mérlegelés alapján 

történhet, amely mérlegelést nagymértékben befolyásolja, hogy a hozzáférés 

iránti kérelem az iratok mennyire pontosan körülhatárolt körére vonatkozik; 

- az érdekek esetről esetre történő mérlegelését nagymértékben befolyásolja 

az iratok tartalma is, így az üzleti titkot tartalmazó iratok a harmadik felek 

hozzáférésével szemben nagyobb védelemben részesülhetnek, mivel az 

időmúlás kevésbé érinti a kereskedelmi érdek védelmét, ugyanakkor a 

vizsgálatok céljának védelmét érinti az időmúlás, mivel a vizsgálat lezárultát 

(a versenyhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát) követően az iratok e 

kivétel alatt nem élveznek védelmet; 

- az engedékenységi kérelmek vonatkozásában indokolt megkülönböztetés 

alkalmazása: eltérő megítélés alá kell tartoznia az engedékenységi kérelem 

részét képező ún. társasági nyilatkozatnak, illetve az engedékenységi 

kérelem keretében a versenyhatóság rendelkezésre bocsátott, 

engedékenységi kérelmet megelőzően, attól függetlenül létrejött 

bizonyítékoknak. 

Az iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati következtetés, hogy 

indokolt az iratbetekintési szabályok olyan módosítására, amely alapján az 

engedékenységi iratokon belül megkülönböztetésre kerül a társasági nyilatkozat és 

az engedékenységi kérelem mellékletét képező egyéb bizonyíték: míg a társasági 

nyilatkozat élvezhet abszolút védelmet a harmadik személyek hozzáférésével 
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szemben, az engedékenységi kérelem mellékletét képező bizonyítékok esetén 

mérlegelni kell, hogy azok más forrásból beszerezhetők-e. 
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1. SUMMARY OF THE OBJECTIVES OF THE RESEARCH 

The general objective of the research is to examine along the research questions the 
fundamental issues of cartel damages claims.  

The starting point of the research is that Hungarian law is not capable of accommodating 
cartel damages claims appropriately, which necessitates steps in the field of substantive and 
procedural civil law.1 

(a) Examination of the legal development process in the EU 

The background of the research is the legal development / unification process of the European 
Union. The Court of Justice of the European Union („CJEU”) in its judgment adopted in the 
Courage case2 stated that individuals can base their damages claim directly on the 
infringement of EU competition law. The CJEU confirmed this statement in its judgment 
adopted in the Manfredi case.3 Another important statement of the judgment adopted in the 
Manfredi case was that in the absence of regulation at EU level the claims based on 
infringement of EU competition law must be adjudicated by the national courts in accordance 
with national law. 

However, the absence of EU level regulation did not seem a permanent situation even at the 
adoption of the Manfredi judgment, since the European Commission („Commission”) 
initiated a consultation process, on the basis of which it adopted the Green Paper,4 which 
described the possible methods of facilitating damages claims. The Commission adopted the 
White Paper5 in 2008, which contained the proposed mechanisms to facilitate damages 
claims. After the adoption of the White Paper, the consultation process was divided: (i) the 
part which related to collective redress mechanisms, not exclusively in an antitrust damages 
context was concluded with the adoption of a Commission recommendation6 
(„Recommendation”), while (ii) the part which related to substantive and procedural issues 
of antitrust damages claims was concluded with the adoption of a directive7 („Directive”). 

The Recommendation contains general requirements regarding all types of collective actions 
and specific requirements regarding collective damages actions. The objective of the research 
is to examine mainly the requirements of collective damages actions. 

The Directive contains rules regarding the harmonization of national competition law in 
issues of evidence (disclosure of evidence, binding nature of national competition authority 
decisions) and issues of liability (joint and several liability, passing-on damages). The 
                                                 
1 See Darázs Lénárd: A kartellek semmissége, Budapest, 2009. CompLex, p 33 
2 Case C-453/99. Courage and Crehan (20 September 2001), ECR [2001] I-6297 
3 Case C-295/04. Manfredi (13 July 2006), ECR [2006] I-6619 
4 Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM(2005) 672, 19.12.2005 
5 White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules COM(2008) 165, 2.4.2008 
6 Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory 
collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law, 
OJ L 201, 26.7.2013, p 60 
7 Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules 
governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the 
Member States and of the European Union, OJ L 349, 5.12.2014, p 1 
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objective of the research in particular without limitations is the assessment of the issues 
regulated by the Directive. 

(b) Examination of horizontal restrictions of competition by object 

Preliminary hypothesis of the research is that it is necessary to distinguish among competition 
law prohibitions, in order to draw well-founded and useful conclusions in connection with the 
relationship of competition law and civil law. With respect to this, the research distinguishes 
cartel infringements, in particular horizontal (among competitors) restrictions by object 
(agreements, concerted practices and decisions of associations of undertakings). Competition 
law prohibitions apply to a wide array of practices. Starting point of the research is that 
horizontal restrictions by object have features, which need to be taken into consideration 
during the examination of civil law claims based on infringements of competition law. The 
objective of the research is to examine civil law issues, which are relevant only in respect of 
horizontal restrictions by object. 

(c) Examination of damages claims 

In respect of the enforcement of competition law, public and private enforcement needs to be 
distinguished. Public enforcement of competition law is when a public bodies (authority or 
court), proceeding on the basis of public interests impose public law sanctions (fines, 
injunctions, imprisonment) for a competition law infringement. Private enforcement of 
competition law is when a private individual on the basis of his/her private interests enforces 
civil law claims (injunction, invalidity, damages) for a competition law infringement.  

Another hypothesis of the research is that among civil law claims, the European Union 
attributes the most important role to damages. This is supported by the Recommendation, 
which specifically addresses damages claims and the Directive, which regulates only issues of 
damages, furthermore, by the circumstance that the Commission in the course of the 
consultation process expressly tackled the issue of quantifying damages, adopting a notice8 
and guidance9 as a result. The objective of the research is to examine issues related to 
damages claims, exclusively in the framework of delictual (tortious) liability. 

(d) Detailed objectives of the research 

The aforementioned objectives of the research can be divided into the following detailed 
objectives: 

(i) It is the objective of the research to – without being exhaustive – examine horizontal 
restrictions by object found by the European Commission and the Hungarian 
Competition Authority in order to ascertain whether or not common features of cartels 
can be established, which affect the enforcement of claims for compensation of 

                                                 
8 Communication from the Commission on quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 
101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 167, 13.6.2013, p 19 
9 Commission Staff Working Document - Practical Guide - Quantifying harm in actions for damages based on 
breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
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damages caused by cartels and the prospective EU or national measures in order to 
facilitate such enforcement.  

(ii) One of the objectives of the research is to examine the legal grounds and justification of 
the intervention of the European Union in the national rules on enforcement of damages 
claims through adopting measures facilitating enforcement of claims for compensation 
of damages caused by horizontal restrictions by object. It is subject to examination to 
which extent the intervention of EU law in national laws is justified. The research 
specifically addresses what the legal grounds for intervention in national procedural law 
are and what the legal grounds for intervention in national substantive law are. 

(iii) In Europe enforcement of competition law mainly means enforcement of administrative 
authorities. Thus, the effectiveness of public enforcement of competition law is crucial. 
The objective of the research is to examine the interaction between private enforcement 
and public enforcement, and considerations regarding the effectiveness of public 
enforcement, which affect the extent of the measures adopted for the facilitation of 
private enforcement. 

(iv) Considerations regarding the difficulties of enforcing claims for compensation of 
damages caused by cartels consist not only of procedural law issues. Objective of the 
research is to examine the implications of the EU legislation process on the delictual 
(tort) rules. The research specifically addresses the four elements of compensation of 
damages. In relation to illegality it is necessary to examine how exemptions from the 
prohibitions of cartels affect the (civil law) illegality of the practice, furthermore, to 
what extent the injured parties can rely on the findings of the competition authorities 
regarding the illegal practices. In relation to damages it is necessary to examine which 
of the market effects of a cartel qualify under the civil law definition of damages, 
including the examination whether the compensation of damages that were passed-on 
can be claimed, furthermore, which factors influence the quantum of damages in case of 
cartels. In relation to causal link it is necessary to examine how the civil law models of 
causal relationships can be applied in case of cartels, furthermore, what the role of 
foreseeability is in connection with proving a causal link. In relation to culpability it is 
necessary to examine what the interaction is between the objective infringement and the 
culpability-based claim for compensation of damages caused thereby, furthermore, 
whether it is possible to escape liability for damages if the damaging party erred 
concerning the illegality of its conduct. Another question is whether joint and several 
liability for damages caused by the cartel is affected by competition law considerations 
and whether the single continuous infringement caused by cartels affects the statute of 
limitations. 

(v) Facilitation of compensation of damages caused by cartels requires integrated solutions, 
which take into consideration the rules of all relevant fields. The objective of the 
research is to examine the procedural rules serving as framework for the enforcement of 
competition law damages claims with a view to whether their amendment is necessary, 
and if yes, to which extent and in what form. In the framework of this, the research 
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extends to standing, in particular the standing of indirect purchasers suffering damages 
due to the (lawful) passing-on of damages caused by cartels and the collective redress 
mechanisms available to consumers. The subject-matter of the examination are the 
collective actions, which are novelties in most European jurisdictions, as well as 
representative actions. The research extends to the application of other civil law 
institutions (assignment, reward) for the collection of consumer claims. The research 
extends to the issues of evidence, in particular disclosure mechanisms counterbalancing 
information asymmetry between the damaging parties and the injured parties and other 
solutions easing the burden of proof. The research extends to the issue of procedural 
costs, in particular the limitation of legal fees. The research extends to the issue of 
jurisdiction, in particular the special grounds for jurisdiction based on the place of 
damages and the close connection of respondents. 

(vi) The centre of gravity of enforcement of claims for compensation of damages caused by 
cartels is evidence. The objective of the research is to present the recent case-law of the 
CJEU and the General Court to draw conclusions regarding access to documents in the 
possession of the competition authorities. In the framework thereof, in connection with 
national rules of access to documents, the research extends to the presentation of the 
judgment adopted in the Pfleiderer case10 and the judgment adopted in the Donau 
Chemie case.11 In connection with the EU rules of access to documents, the research 
extends to the presentation of the judgment adopted in the CDC Hydrogene Peroxide v 
Commission case,12 judgment adopted in the EnBW v Commission,13 the judgment 
adopted in the Schenker v Commission case14 and the judgment adopted in the Akzo 
Nobel v Commission case.15 

In summary, the objective of the research is to examine certain issues of the interaction 
between horizontal restrictions by object and damages claims and draw conclusions relevant 
for Hungarian legislation and case-law. 

2. BRIEF DESCRIPTION OF THE METHODS OF RESEARCH 

The research applied two methods: on the one hand, it examined the relevant rules of EU and 
Hungarian law from a dogmatic viewpoint, on the other hand, it examined EU, foreign and 
Hungarian case-law established on the topic. In the course of the dogmatic examination the 
research relied basically on the documents of the EU legal development process, including in 
some instances the comments of the stakeholders published during the consultation, and 
analysed these on the basis of Hungarian, English and German literature. The dogmatic 
examination extended exclusively to the aspects of civil law institutions relevant from the 
viewpoint of competition law infringements. In the course of the case-law examination the 

                                                 
10 Case C-360/09. Pfleiderer (14 June 2011), ECR [2011] I-5161 
11 Case C-536/11. Donau Chemie (6 June 2013), ECR not reported yet 
12 Case T-437/08. CDC Hydrogene Peroxide v Commission (15 December 2011), ECR [2011] II-8251 
13 Case T-344/08. EnBW v Commission (22 May 2012), ECR not reported yet, and Case C-365/12. P. 
Commission v EnBW (27 February 2014), ECR not reported yet 
14 Case T-534/11. Schenker v Commission (7 October 2014), ECR not reported yet 
15 Case T-345/12. Akzo Nobel and others v Commission (28 January 2015), ECR not reported yet 
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research relied basically on the judgments of the CJEU and the Hungarian Kúria. With respect 
to the circumstance that the majority of European antitrust damages actions were brought 
before the courts of three Member States (the United Kingdom, Germany and the 
Netherlands),16 the case-law examination extends to the solutions applied in the German and 
English legal systems and the decisions adopted in cases brought before the courts in these 
jurisdictions. 

The research applied the method of comparative legal analysis, in particular on issues, where 
foreign legal systems introduced or apply progressive mechanisms for the enforcement of 
competition law damages claims. Thus, the research focussed on mechanisms applied in the 
United States of America. With respect to the significant differences in the American legal 
system the research also gave priority to the presentation and assessment of mechanisms 
applied in European jurisdictions having more common features with the Hungarian legal 
system.  

The research also applied the method of economic analysis, in particular with respect to issues 
arising in connection with the types and quantification of damages. 

3. STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

The dissertation consists of the following main structural elements: 

(a) Firstly, the dissertation presents cartel infringements and civil law claims, furthermore, 
it discusses the preliminary questions of introducing special rules regarding cartel 
damages claims, i.e. the legal grounds for EU legislation and the interaction of public 
and private enforcement of competition law. Thereafter, the dissertation presents the 
typical features of cartels. In the course of this, the dissertation summarizes those cases 
of the Commission and the Hungarian Competition Authority, where the highest fines 
have been imposed.  

(b) Secondly, the dissertation discusses in detail the substantive law (law of obligations) 
issues of cartel damages claims. In the course of this, it presents the competition law 
issues related to the four basic elements of liability for damages, illegal conduct, 
damages (definition and quantum), causal link and culpability. The dissertation also 
discusses the issues related to joint and several liability and statute of limitations.  

(c) Thirdly, the dissertation discusses procedural issues of cartel damages claims. In the 
course of this the dissertation discusses the two most important issues of standing, 
standing of indirect purchasers and the possibility of collective actions. The dissertation 
summarizes various collective redress mechanisms, presents the most important 
considerations in connection with collective and representative actions and alternative 
mechanisms applied (or to be applied) in practice. Furthermore, the dissertation presents 
disclosure mechanisms, considerations regarding procedural costs and grounds for 
jurisdiction regarding restrictions of competition.  

                                                 
16 See Howard, Anneli: Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-Trust 
Damages Actions, Journal of European Competition Law & Practice 2013/6, p 455 
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(d) The dissertation highlights third party access to documents in the possession of the 
competition authorities, in particular access to information and evidence provided to the 
competition authorities in the course of leniency applications. The dissertation presents 
the current regulation of leniency policy, as well as case-law related to the extent of 
access to documents. 

4. SUMMARY OF THE CONCLUSIONS OF THE RESEARCH 

(a) Preliminary questions of cartel damages claims 

The first preliminary question of cartel damages claims is whether the EU has legal 
grounds to intervene in respect of the rules of enforcing claims and whether this 
intervention is justified. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on legal grounds and 
justification of EU measures: 

(i) The CJEU in the judgments adopted in the Courage and the Manfredi case clearly 
stated that injured parties may claim compensation of damages on the basis of an 
infringement of EU competition law. With respect to this an intervention is 
justified in matters where it is apparent that national substantive and procedural 
rules are not enabling or significantly hindering the enforcement of the damages 
claim. 

(ii) Competition law and civil law reflect fundamentally different regulation 
methods.17 With respect to this the introduction of such special civil law rules is 
justified, which apply explicitly to claims for compensation of damages caused by 
cartel infringements. 

(iii) Uncertainty regarding the applicability and interpretation of rules significantly 
affects the situation of cartel damages claims.18 With respect to this the 
introduction of binding rules is justified. 

(iv) Intervention in the national procedural systems is necessary in order to facilitate 
cartel damages claims.19 With respect to this the introduction of such special 
procedural rules is justified, which apply explicitly to claims for compensation of 
damages caused by cartel infringements. 

(v) The objective of EU legislation regarding cartel damages claims is not limited to 
the enforcement of competition law, but extends to the creation of an internal 

                                                 
17 See Keßler, Jürgen: Private Enforcement - Zur deliktsrechtlichen Aktualisierung des deutschen und 
europäischen Kartellrechts im Lichte des Verbraucherschutzes, Wettbewerb in Recht und Praxis 2006/9, p 1061 
18 See Eilmansberger, Thomas: The Green Paper on Damages Actions for Breach Of The EC Antitrust Rules and 
Beyond: Reflections on the Utility and Feasibility of Stimulating Private Enforcement Through Legislative 
Action, Common Market Law Review 2007/2, p 438 
19 See Komninos, Assimakis: EC Private Antitrust Enforcement, Decentralised Application of EC Competition 
Law by National Courts, Oxford, 2008. Hart Publishing, p 181 
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market with respect to cartel damages claims.20 With respect to this EU legislation 
has legal grounds with respect to Article 103 TFEU and Articles 114 and 352 
TFEU. 

In summary, EU measures regarding cartel damages claims have legal grounds and are 
justified. 

The second preliminary question of cartel damages claims is what the relationship 
between public and private enforcement of competition law is. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on the interaction of 
public and private enforcement: 

(i) Neither the judgement of the CJEU adopted in the Masterfoods case,21 nor Article 
16 of Regulation 1/2003/EC22 regulates the relationship of public and private 
enforcement. With respect to this public enforcement has no priority, which would 
call into question the introduction of measures supporting private enforcement. 

(ii) Private enforcement also serves objectives within the scope of public interests 
(e.g. by more deterrence and forfeiting illegal gains).23 With respect to this the 
argument that public enforcement has priority because it serves public interests is 
not convincing. 

(iii) Private enforcement is not necessarily more costly than public enforcement with 
respect to process economy considerations of courts and cost minimisation 
considerations of attorneys.24 With respect to this the argument that public 
enforcement is cheaper is not convincing. 

(iv) The injured undertakings also have market knowledge and the courts' lack of 
power of investigation is only virtual.25 With respect to this the argument that only 
public enforcement can guarantee the appropriate assessment of the infringement 
is not convincing. 

In summary, public and private enforcement of competition law has an equally 
important role, neither does public enforcement have priority, nor does private 
enforcement replace public enforcement, they complement each other. 

                                                 
20 See Rizzuto, Francesco: Does the European Community have legal competence to harmonise national 
procedural rules governing private actions for damages for infringements of European Community antitrust 
rules?, Global Competition Litigation Review 2009/1, p 42 
21 Case C-344/98. Masterfoods (14 December 2000), ECR [2000] I-11369 
22 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition 
laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ L 1, 4.1.2003, p 1 
23 See Csépai Balázs – Szatmáry István: A magánjogi jogérvényesítés lehetőségei a versenyjogba ütköző 
magatartásokhoz kapcsolódóan, In: A versenyjog aktuális kérdései, ed.: Tóth Tihamér, Budapest, 2005., p 37 
24 See Jones, Clifford A.: Private antitrust enforcement in Europe: a policy analysis and reality check, World 
Competition 2004/1, p 23 
25 See Komninos, Assimakis: Public and private enforcement in Europe: Complement? Overlap?, Competition 
Law Review 2006/1, p 9 
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The third preliminary questions of cartel damages claims is whether it is justified to 
distinguish horizontal restrictions by object with respect to its special features in 
connection with damages claims. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on the distinction of 
horizontal restrictions by object: 

(i) One of the features of international cartels is that they concern intermediary 
products.26 Thus, the rules on cartel damages claims must take into consideration 
that damages are passed-on several times until they reach consumers (issue of 
indirect purchaser standing and passing-on defence). 

(ii) Features of Hungarian cartels are that they concern the use of public funds,27 and 
their effect on consumers is more difficult to track.28 Thus, the rules on cartel 
damages claims must take into consideration that cartels affect financial interest of 
the state and a broad interpretation of the definition of damages is necessary to 
cover certain effects of cartels. 

In respect of the above, it can be stated that both international and national cartels have 
specific features, which justify their differentiation during the adoption and application 
of rules facilitating damages claims. 

(b) Substantive law questions 

The dissertation came to the conclusion earlier that in respect of the facilitation of 
damages claims based on horizontal restrictions by object not only the procedural law 
institutions need to be examined. With respect to this the research extends to the 
substantive law rules regarding delictual (tort) liability for the compensation of 
damages. 

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the condition of 
illegality first. One of the questions of illegality is the so-called independence of sector-
specific illegality. According to jurisprudence the sector-specific definitions of illegality 
are independent from each other.29 According to case-law authorization of a conduct by 
sector-specific rules may not lead to the exemption of the damaging party from its 

                                                 
26 See Commission Decision dated 8 December 2010 (COMP/39.309 – LCD/Liquid Crystal Displays); 
Commission Decision dated 24 October 2008 (COMP/39.181 – Paraffin wax); Commission Decision dated 21 
November 2001 (COMP/E-1/37.512 – Vitamins); Commission Decision dated 12 November 2008 
(COMP/39.125 – Car glass); and Commission Decision dated 5 December 2012 (COMP/39.437 – TV- és 
computer monitor tubes) 
27 See GVH Competition Council decision dated 15 June 2006 (Vj-162/2004); GVH Competition Council 
decision dated 29 January 2009 (Vj-130/2006); and GVH Competition Council decision dated 9 June 2010 (Vj-
174/2007) 
28 See GVH Competition Council decision dated 21 December 2006 (Vj-51/2005); and GVH Competition 
Council decision dated 24 September 2009 (Vj18/2008) 
29 See Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, ed.: Vékás Lajos – Gárdos Péter, Budapest, 2014. Wolters 
Kluwer, p 2240 
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obligation to compensate damages.30 Another issue of illegality is the binding nature of 
competition authorities for civil courts. According to the judgment adopted in the 
Masterfoods case and Article 16 (1) of Regulation 1/2003/EC national courts may not 
adopt, which are contrary to the decision of the Commission. In Germany31 and in the 
United Kingdom32 the decision of national competition authorities is binding for civil 
courts with respect to the finding of an infringement, while in the United States33 
decision adopted in the course of public enforcement leads to the reversal of the burden 
of proof (prima facie evidence). In Germany even decisions adopted by competition 
authorities of other states have a binding nature. According to Article 9 (1) of the 
Directive the decision of the competition authority must be binding with respect to the 
infringement, while Article 9 (2) provides that decisions adopted by the competition 
authorities of other states must be regarded as prima facie evidence. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on illegality: 

(i) In case of damages claims based on horizontal restrictions by object the 
independence of sector-specific illegality is limited. Illegality under competition 
law and illegality under civil law is independent only in case of stand-alone 
actions (when the injured party substantiates the facts supporting illegality and the 
damaging party substantiates the facts supporting exemption from the prohibition) 
and partially when the decision preceding the follow-on action found the absence 
of an infringement. 

(ii) In connection with the binding nature of competition authority decisions, the 
regulation of the Directive is justified since it eases the difficulties of injured 
parties concerning evidence in respect of details of the infringement that were 
clearly established beforehand. However, the Directive applies an unjustified 
discrimination regarding decision of own competition authorities and decisions of 
other states' competition authorities. The decision of competition authorities of 
Member States should be equivalent in particular with regards to the European 
Competition Network. Furthermore, the reversal of burden of proof enables the 
damaging parties to dispute facts that were established in a decision approved 
upon judicial review. Current Hungarian rules are in compliance neither with the 
Directive, nor with the German example. 

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the definition, 
quantification and passing-on of damages secondly. Both the judgment adopted in the 
Manfredi case and Hungarian law [Section 6:522 (2) of the Civil Code] set forth what 
sort of harm can be claimed within the framework of delictual liability: actual loss 
(damnum emergens), loss of profit (lucrum cessans) and costs / interests. However, 
horizontal restrictions by object cause various harms, such as, inter alia, an overcharge, 

                                                 
30 See Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész, ed.: Wellmann György, In: Polgári jog: az új 
Ptk. magyarázata, ed.: Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, p 431 
31 GWB Section 33 (4)  
32 Competition Act Article 47A and 58A 
33 Clayton Act Article 16 (a) 
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umbrella pricing, deadweight loss, sales loss, exclusion from the market and decrease in 
innovation,34 out of which not all may qualify under the civil law definition of damages.  

The quantification guidance issued by the Commission proposed comparative and other 
(simulation, cost-based or financial analysis) methods for the calculation of actual loss, 
while earnings-based, market-based or asset-based assessments for the calculation of 
loss of profit.  

Legal institutions assisting calculation of damages are more important than calculation 
methods. On the basis of Section 88/C of the HCA it is possible to apply a presumption 
regarding the amount of the overcharge. It also is possible to employ accounting and 
economics experts.35 In connection with the estimation of damages, on the one hand 
under Hungarian law it is possible to apply general compensation of damages [Section 
6:531 of the Civil Code] as well as determination of the amount of compensation of 
damages on the basis of discretion [Section 206 (3) of the Civil Procedure Code], on the 
other hand Article 17 (1) of the Directive also prescribes the estimation of the amount of 
damages. 

If the business partner of the undertaking participating in the cartel is not an end-user – 
and in cases of horizontal restrictions by object they generally are not – it is almost 
inevitable that the overcharge created by the cartel is passed-on by the business partners 
to their own customers.36 However, in the judgment adopted in the Hanover Shoe case37 
the United States Supreme Court dismissed invoking the passing-on of damages as a 
defence against liability for damages with respect to the circumstance that such a 
defence would enable the unjust enrichment of the damaging parties. According to the 
case-law of the CJEU concerning unjust enrichment invoking the passing-on of 
damages is compatible with EU law,38 and Article 13 of the Directive explicitly allows 
invoking the passing-on of damages. Under Hungarian law, the damaging parties may 
invoke passing-on of damages on the basis of the prohibition of gains from damages 
[Section 6:522 (3) of the Civil Code]. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on the definition of 
damages: 

(i) In connection with harmful effects qualifying under the definition of damages it 
can be stated that horizontal restrictions by object lead to such harmful effects, 
which may not qualify under the civil law definition of damages, in particular the 
decrease in innovation and deadweight loss. While there are such harmful effects 
(umbrella pricing), which qualify under the civil law definition of damages in 

                                                 
34 See Csépai Balázs: A kár fogalma, a kár számításának kérdései, In: Versenyjogi jogsértések esetén 
érvényesíthető magánjogi igények, ed.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, p 115-117 
35 See Szamosi Katalon: A kartell kártérítési perek akadályai Magyarországon, Iustum Aequum Salutare 2007/4, 
p 58 
36 See Bishop, Simon – Walker, Mike: Az Európai Közösségi versenyjog közgazdaságtana, Budapest, 2011. 
GVH Versenykultúra Központ, p 719 
37 Hannover Shoe, Inc. V. United Shoe Machinery Corp., 392 US 481 (1968) 
38 Case 68/79. Just (27 February 1980), ECR [1980] 501 
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certain cases. Nevertheless, it is unjustified to theoretically exclude the possibility 
for an injured party to attempt to prove any of the harmful effects.  

(ii) In connection with methods of damages quantification it can be stated that 
methods for the determination of actual loss can be applied in practice easily, 
while methods concerning the determination of loss of profits are likely not to be 
applied by the judges acting in the procedure due to their complexity, but by the 
experts employed by the court. 

(iii) Concerning mechanisms simplifying quantification of damages Hungarian law is 
in compliance with the requirements of the Directive in connection with 
estimation of damages and sets forth a rule regarding presumption of damages, 
which is particularly progressive. However, it would be justified that the 
Hungarian Competition Authority contributes to the procedure of the courts 
concerning damages calculation, in particular with respect to the parts of damages 
that are difficult to be calculated (loss of profits, passing-on of damages), and in 
case of damages affecting a wide scope of consumers. 

(iv) Passing-on of damages is possible under EU and Hungarian law. However, this 
defence is not unconditional and its conditions need to be proven by the damaging 
party. Such a condition is that the direct purchaser was able to pass-on the entire 
damages without significant efforts and the passing-on being justified, and the 
damages were not passed-on to persons, who are not capable of claiming damages 
themselves.  

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the issue of causality 
thirdly. The detrimental consequences of horizontal restrictions by object reach the 
different levels of the production-distribution chain (finally the consumers) indirectly 
and in a complex way.39 Thus, in case of cartel damages claims the issue is not related 
to factual causality, but to legal causality. Legal causality may constitute time, subject 
and capacity limitations concerning causal links.40 Due to Section 6:521 of the Civil 
Code the assessment of a causal link needs to be extended to issues of foreseeability in 
case of competition law infringements. In a preliminary ruling procedure regarding 
umbrella pricing the CJEU stated in the judgment adopted in the Kone case41 that the 
liability of undertakings participating in a cartel depends on whether the undertakings 
participating in the cartel could reasonably disregard the circumstances and market 
characteristics contributing to the occurrence of damages. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on causality: 

                                                 
39 See Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv – A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata, 
Budapest, 2008. HVG-Orac, p 740-742 
40 See Petrik Ferenc: Kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott 
károk megtérítése, Budapest, 2002. HVG-Orac, p 64 
41 Case C-557/12. Kone AG and others (5 June 2014), ECR not reported yet 
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(i) In the course of assessing legal causality (imputation) it needs to be taken into 
consideration that international cartels usually have a wide market coverage and 
affect a wide scope of consumers, thus, in case of horizontal restrictions by object 
the concept of close relation between the infringement and (consumer) harm must 
be interpreted broadly. 

(ii) In the course of assessing foreseeability it needs to be taken into consideration that 
international cartels are usually created by undertakings having a large 
organisation and extensive market knowledge, thus, in case of horizontal 
restrictions by object the standard of foreseeability of damages (capacity 
limitations) must be interpreted broadly. 

(iii) The causal link is not disrupted simply by contributing circumstances or free 
decisions of third parties, while foreseeability is not precluded simply by the 
multitude of market factors or the efforts necessary to monitor these.  

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the issue of culpability 
fourthly. For the finding of a competition law infringement the assessment of the fault 
of the infringer is not necessary (although it is taken into consideration by competition 
authorities for the determination of the amount of fines). However, the assessment of 
culpability is necessary for the adjudication of damages claims. The assessment of 
culpability in a competition law context is important from two viewpoints. On the one 
hand the objective standard of culpability based on social expectations is higher in case 
of organisations like undertakings carrying out horizontal restrictions by object.42 Thus, 
the undertakings participating in the cartel may invoke successfully the absence of 
culpability very rarely. On the other hand, in certain cases it may arise that the 
culpability of undertakings is missing. One of these cases is when the undertaking erred 
in the lawful nature of its conduct. Though adopted in a public enforcement context, the 
judgement of the CJEU adopted in the Schenker case43 addressed the issue and set forth 
that neither legal advice, nor the decision of a competition authority may entail the error 
of the undertaking leading to exemption from liability. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on culpability: 

(i) The participants of horizontal restrictions by object are typically organisations, 
which fall under a higher standard of social expectations. With respect to this 
though the civil court must assess culpability, the standard applicable to 
undertakings is similar to objective liability. 

(ii) With respect to the self-assessment mechanism of competition law undertakings 
carry the risk concerning the adequate legal qualification of their practices. Thus, 
under culpability undertakings have a limited possibility to invoke an error in 
legal qualification (if regarding the legal advice or the competition authority 

                                                 
42 See A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, 
IV. kötet, ed.: Osztovits András, Budapest, 2014. Opten, p 42 
43 Case C-681/11. Schenker & Co and others (18 June 2013), ECR not reported yet 
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decision is provided by an independent attorney / competent competition 
authority, it refers to identical factual and legal circumstances and it is not clearly 
erroneous). 

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the issue of joint and 
several liability fifthly. The participants of horizontal restrictions by object are typically 
jointly causing the damages, which leads to joint and several liability under Hungarian 
law according to Section 6:524 of the Civil Code. The subject-matter of the research is 
not joint and several liability in general, but its interaction with leniency policy. This 
interaction was raised with respect to the circumstance that in the United States of 
America the leniency applicant is only liable for the compensation of damages arising 
from its own sales.44 Under Hungarian law Section 88/D of the HCA applies a similar 
solution on the basis of which leniency applicants that were granted full immunity from 
fines may refuse to compensate damages until compensation can be achieved from other 
damaging parties. Finally, Article 11 (4) of the Directive sets forth that the liability of 
leniency applicants that were granted full immunity from fines may not exceed the 
amount of damages caused by the leniency applicant to its direct and indirect purchasers 
and suppliers. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on joint and several 
liability: 

(i) Penetration of joint and several liability is justified in order to enhance the 
effectiveness of leniency policy. However, this penetration may not jeopardize the 
right of injured parties to full compensation of damages. 

(ii) The solution applied by Section 88/D of the HCA does not affect the liability of 
the leniency applicant for damages, however, it creates a difficult position for 
injured parties (e.g. they must prove the unenforceability of their claims from 
other damaging parties). 

(iii) The solution applied by Article 11 (4) of the Directive limits the extent of the 
liability of the leniency applicant for damages, however, it does not eliminate the 
detriment to the leniency applicant that the competition authority decision 
becomes final and binding against the leniency applicant. 

(iv) Contrary to the position of the European Parliament,45 the combined application 
of the solution according to Section 88/D of the HCA (temporal penetration of 
joint and several liability) and the solution according to Article 11 (4) of the 
Directive (personal penetration of joint and several liability) is justified. 

Out of the issues of law of obligations the dissertation discusses the issue of statute of 
limitations sixthly. The statute of limitations in case of cartel damages claims is 

                                                 
44 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, Public Law 108-237, Section 213 
45 European Parliament resolution of 26 March 2009 on the White Paper on damages actions for breach of the 
EC antitrust rules (2008/2154(INI)) P6_TA(2009)0187 
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important from two viewpoints. On the one hand, horizontal restrictions by object 
qualify as single and continuous infringements, which should affect the commencement 
of the limitation period.46 On the other hand, it is not clear when the limitation period is 
suspended in case of follow-on actions. According to Hungarian law, the limitation 
period is five years [Section 6:22 (1) of the Civil Code], which is suspended as long the 
injured party is unable to enforce its damages claim due to excusable reasons [Section 
6:24 of the Civil Code]. Excusable reason is, inter alia, if the injured party was or could 
not have been aware of the information necessary to enforce its damages claim (cause of 
damages, amount of damages).47 Article 10 of the Directive on the one hand states that 
the limitation period is not commenced until the injured party becomes aware of the 
infringement, the damages and the damaging party, on the other hand it sets forth that 
the limitation period is suspended until the judicial review of the competition authority 
decision is pending. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on statute of 
limitations: 

(i) The limitation period of damages claims based on competition law infringements 
should be governed by special regulations, differentiating between stand-alone 
and follow-on actions. 

(ii) The Directive correctly regulates the limitation period with respect to the special 
nature of a single and continuous infringement and clarifies the effect of judicial 
review of competition authority decisions on the limitation period (suspension). 

(c) Procedural law questions 

The dissertation came to the conclusion earlier that institutions of procedural law need 
to be reviewed in connection with the facilitation of damages claims based on horizontal 
restrictions by object.  

Out of the issues of procedural law the dissertation discusses legal standing first, in 
particular the standing of indirect purchasers, collective redress mechanisms and the use 
of assignment in the absence or instead of collective redress mechanisms. The issue of 
standing of indirect purchasers was raised, because - simultaneously with excluding the 
passing-on defence - the judgment of the US Supreme Court adopted in the Illinois 
Brick case,48 precluded the standing of indirect purchasers (directly against damaging 
parties), mainly in order to increase the effectiveness of enforcement. Although on the 
basis of the judgment adopted in the Courage case exclusion of standing of certain 
individuals seems incompatible with EU law, limitations of standing exist in several 

                                                 
46 See Whish, Richard: Versenyjog, Budapest, 2010. HVG-Orac, p 99 
47 See Kötelmi jog Első és Második Rész, ed.: Wellmann György, In: Polgári jog: az új Ptk. magyarázata, ed.: 
Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, p 64 
48 Illinois Brick Co. v Illinois, 431 US 720 (1977) 
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European jurisdictions.49 Article 12 of the Directive explicitly stated that indirect 
purchasers are entitled to enforce claims directly against damaging parties. 

Collective redress mechanisms are important from the viewpoint of enforcing consumer 
claims. On the basis of the principle of full compensation, civil law must ensure that 
consumer can enforce their claim for compensation of damages through accessible, 
simple and low-cost instruments.50 Collective redress mechanisms can be distinguished 
on the basis of whether they aim at an injunctive relief or the compensation of damages. 
Another distinction is whether it is based on the participation of the members of a group 
(opt-in) or it is independent from the participation of the members of the group (opt-
out). Furthermore, collective redress mechanisms must be differentiated in accordance 
with whether the group consists of specified members or unspecified members and 
whether a member or an independent organisation enforces the claim (public interest 
litigation / representative actions and group / collective actions). In the context of 
antitrust damages, the White Paper proposed the introduction of rules facilitating a 
combination of public interest litigation and opt-in collective actions. The 
Recommendation sets forth particularly restrictive rules both with respect to 
representative actions (e.g. only pre-appointed, qualified organisations may bring a 
claim, which may accept third-party funding to a limited extent), and with respect to 
damages actions (e.g. exclusion of success fees for attorneys, exclusion of punitive 
damages, remuneration of financing parties proportionately to the awarded damages and 
exclusively follow-on actions). Current Hungarian regulation only recognizes joint 
claims (Section 51 of the Civil Procedure Code) and public interest litigation pursued by 
administrative bodies (Section 92 of the HCA), former is not adequate for the 
management of a large number of damages claims,51 while latter is not used by the 
authority. 

With respect to the absence of collective redress mechanisms, several initiatives took 
place in Europe, which were based on the acquisition of claims of injured parties in the 
form of an assignment by a special purpose vehicle established for litigation. 
Enforcement of group claims by using civil (substantive) law institutions is not alien 
from Hungarian law either.52 However, as the judgment of the Düsseldorf Regional 
Court adopted in the cement cartel case53 pointed out, the use of assignment for group 
claim enforcement may be illegal or contrary to good morals under certain 
circumstances. Under Hungarian law, the invalidity of fiduciary securities (Section 6:99 
of the Civil Code) raises the question whether the use of assignment is possible where it 

                                                 
49 See Böge, Ulf – Ost, Konrad: Up and running, or is it? Private enforcement - the situation in Germany and 
policy perspectives, European Competition Law Review 2006/4, p 201 
50 See Csécsy Andrea: Speciális igényérvényesítési lehetőségek a fogyasztóvédelmi jogban, In: Kihívások és 
lehetőségek napjaink magánjogában, ed.: Szikora Veronika, Debrecen, 2009. Debreceni Állam- és Jogtudomnyi 
Kar Polgári Jogi Tanszékének kiadványa, p 83 
51 See Ruszthiné Juhász Dorina: A kártérítési igény előterjesztője, avagy ki jogosult bírósághoz fordulni, In: 
Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, ed.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. 
HVG-Orac, p 278 
52 See Nagy Csongor István: A csoportos igényérvényesítés gazdaságtana és lehetőségei a magyar jogban, 
Jogtudományi Közlöny 2011/3, p 169 
53 LG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2013 - 37 O (Kart) 200/09 
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creates a favourable position with respect to the enforcement of claims for injured 
parties, which is not justified or is achieved by a sham contract.  

The following conclusions can be drawn as a result of the research on standing: 

(i) The absolute exclusion of the standing of indirect purchasers is not justified. On 
the one hand, the total exclusion in the United States of America had special 
reasons (e.g. the previous exclusion of the passing-on defence), on the other hand, 
it would not be compatible with EU case-law. Nevertheless the limitation of 
indirect purchaser standing is possible if the causal link is missing between the 
damaging event and the damages of the indirect purchaser. It was justified that the 
Directive confirmed the standing of indirect purchasers, however, it must be 
regarded as a deficiency that the Directive does not set forth rules on situations 
where contrary to the general rule (due to causal circumstances) indirect purchaser 
may not have standing.  

(ii) Opt-in actions and public interest litigation currently available under Hungarian 
law cannot ensure the effectiveness of consumer claim enforcement, thus, it is 
justified that more flexible rules are introduced concerning collective actions and 
the revision of the current rules on public interest litigation. The introduction of 
opt-out actions is not justified, however, courts should enjoy a wider discretion 
with respect to the management of opt-in actions. In case of disadvantaged injured 
parties (consumers) more emphasis should be attributed to public interest 
litigation than to opt-in collective actions requiring active participation, thus, it is 
justified to amend competition law with detailed rules on actions brought by non-
governmental organisations. Furthermore, it would be reasonable to go beyond the 
rules of the Recommendation in several aspects by introducing a sector-specific 
(competition law) collective redress mechanism and disregarding restraints on 
financing of representative actions and the limitation of damages actions to 
follow-on actions. 

(iii) The use of assignment for group claim enforcement is fundamentally not in 
compliance with the original purpose of the legal institution. However, until 
effective collective redress mechanisms are available, it is justified that courts 
interpret the legal institution in a sufficiently broad manner.  

Out of the issues of procedural law the dissertation discusses evidence secondly. Issues 
of evidence arise in particular in the context of the disclosure / discovery mechanisms 
applied in Anglo-Saxon jurisdictions for simplifying proof. The purpose of disclosure is 
to provide access to documents in the possession of the other party. The dissertation 
discusses access to documents in the possession of the competition authority in a 
separate chapter. Disclosure, in particular pre-trial discovery carries the risk of abuses 
by the plaintiffs.54 With respect to this in Europe the objective is not to introduce the 

                                                 
54 See Möschel, Wernhard: Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?, Wirtschaft und 
Wettbewerb 2007/5, p 487 
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Anglo-Saxon disclosure / discovery, but to appropriately amend the rules on courts 
requesting the presentation of documents.55 Under Hungarian law, according to Section 
190 (2) of the Civil Procedure Code, the court may only request the opposing party to 
present a document if it is otherwise obligated to present this document on the basis of 
civil law rules. Article 5 (2) of the Directive regulates disclosure: although the court 
must assess proportionality, the Directive, in general, creates the possibility to apply for 
the presentation of a wider scope of documents. 

The conclusion to be drawn as a result of the research on evidence is that taking into 
consideration other measures favouring the injured parties, the introduction of an 
American discovery mechanism is not necessary. However, in accordance with the 
Directive, it is necessary to regulate among the rules of civil procedure that injured 
parties sufficiently substantiating their claim may request the court to obligate the 
damaging parties to present a wider scope of evidence (based on categories of 
documents). 

Out of the issues of procedural law the dissertation discusses procedural costs thirdly. 
The hearing of damages claims based on horizontal restrictions by object is particularly 
cost-intensive for injured parties (in particular because of costs of attorneys having 
relevant expertise and experts). In order to facilitate damages claims the loser pays rule 
may abandoned or modified, cost allowances may be introduced or third-party financing 
may be enabled or encouraged.56 According to Hungarian law [Section 80 (2) of the 
Civil Procedure Code] the loser pays rule is only reversed in case of a failure of the 
concerned (winning) party. Since attorneys' fees constitute a significant part of 
procedural costs, in order to facilitate damages actions contingency / conditional fees 
may be applied. A contingency fee it itself does not reverse the loser pays rule,57 
furthermore, the Code of Conduct for Lawyers in the European Union explicitly 
prohibits such a contingency fee arrangement, where the fee is deducted from the 
awarded damages. 

The conclusion to be drawn as a result of the research on procedural costs is that 
deviation from general rule of bearing procedural costs is only justified in case of 
disadvantaged injured parties (consumers). 

Out of the issues of procedural law the dissertation discusses jurisdiction fourthly. 
Article 5 (3) of the Brussels I Regulation58 sets forth a special ground for jurisdiction for 
delictual (tort) liability. Although on the basis of this both the courts of the country 

                                                 
55 See Stürner, Rolf: Duties of disclosure and burden of proof in the private enforcement of European 
competition law, In: Private Enforcement of EC Competition Law, ed.: Basedow, Jürgen, Hága, 2007. Kluwer 
Law International, p 177 
56 See Eilmansberger, op. cit., p 448 
57 See Szabó Péter – Belényesi Pál: Az ügyvédi munkadíj egyik sajátos fajtása, az úgynevezett contingency fee 
szerepe a versenyjogi jogsértésekből eredő igények bíróság előtti érvényesítésében, In: Versenyjogi jogsértések 
esetén érvényesíthető magánjogi igények, ed.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, p 316 
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jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ L 351, 
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where the damaging event took place and the courts of the country where the damages 
occurred has jurisdiction, in case of horizontal restrictions by object the exact 
determination of these places is a difficult task.59 In the damages litigation related to the 
synthetic rubber cartel the injured parties relied on anchor defendants. This meant that 
the plaintiffs based jurisdiction on the place of domicile of the subsidiary of an 
undertaking participating in the cartel in order to proceed before courts that are 
considered effective in conducting cartel damages litigation. In order to preclude this 
jurisdiction an Italian torpedo was applied. This meant that one of the potential 
respondents filed a lawsuit before the courts of its own domicile requesting the court to 
find the absence of an infringement. The English court in its judgment60 dismissed the 
objections against jurisdiction, because the English subsidiary constitutes one 
undertaking (group of undertakings) from a competition law perspective with the other 
(damaging) subsidiaries. 

The CJEU in the judgment adopted in the CDC Hydrogen Peroxide case61 discussed 
jurisdiction issues. The case concerned several objections against jurisdiction, the 
respondents wanted to rely on the circumstance that the plaintiff settled its claim with 
the respondent, the domicile of which formed the basis of jurisdiction, after the lawsuit 
was filed, but before the hearing was commenced. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on jurisdiction: 

(i) In case of damages claims based on horizontal restrictions by object it is difficult 
to rely on the special ground for jurisdiction applicable to delictual (tort) liability, 
because the determination of the place of the damaging event or the place of the 
damages is cumbersome.  

(ii) With respect to the competition law concept of undertaking (business unit) anchor 
defendants may form the basis of jurisdiction, while an Italian torpedo cannot be 
used in a competition law context, since the national court cannot adopt a 
judgment contrary to the decision of the Commission (and certain competition 
authorities). 

(iii) The ground for jurisdiction according to Article 6 (1) of the Brussels I Regulation 
must exist (only) at the time of filing the lawsuit. The ground for jurisdiction 
according to Article 5 (3) of the Brussels I Regulation cannot be applied 
effectively in case of horizontal restrictions by object, since it would lead to the 
jurisdiction of several courts. While choice of forum according to Article 23 (1) of 
the Brussels I Regulation is only applicable to delictual (tort) liability if the choice 
of forum clause explicitly mentions delictual (tort) disputes. 

                                                 
59 See Mankowski, Peter: Der europäische Gerichtsstand des Tatortes aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bei 
Schadensersatzklagen bei Kartelldelikten, Wirtschaft und Wettbewerb 2012/9, p 799 
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October 2009) 
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With respect to the above, it is justified to introduce a special ground for jurisdiction 
explicitly applying to cartel damages claims. 

(d) Access to documents 

Leniency policy is the most effective instruments of public enforcement of competition 
law.62 A key point of the interaction between cartel damages claims and leniency policy 
is third-party (injured parties) access to the leniency application and the documents filed 
in the framework thereof in the possession of the competition authority.63 

The rules of access to documents may be distinguished on the basis whether they 
regulate third-party access to the Commission's file or the documents in the possession 
of the national competition authorities.  

Access to the Commission's file is regulated on the one hand by the Transparency 
Regulation64, on the other hand EU competition law rules also regulate access to the 
file. The Transparency Regulation does not explicitly mention leniency applications, 
however, it sets out exceptions with respect to the protection of commercial interests of 
undertakings and the protection of the objectives of the Commission's investigation.  

The applicability of EU rules on access to documents in competition law matters was 
raised in two contexts in recent case-law of the General Court: (i) in two cases65 third 
parties wanted to access the Commission's file (in one case only to the table of contents, 
in the other case to all documents within the file); and (ii) in two cases66 third parties 
wanted to access the prohibition decision of the Commission (in one case to an extended 
non-confidential version, in the other case to the confidential version). Due to an appeal 
against the judgment of the General Court in the EnBW v Commission case the CJEU 
also addressed the applicability of EU rules on access to documents in competition law 
matters.67 The General Court provided access to the table of contents and the non-
confidential version of the decision. The judgment of the General Court to provide 
access to the entire content of the file was subsequently overruled by the CJEU. 

With respect to access to national competition authorities' files Section 55 (4) of the 
HCA determines that access of third parties may be refused, inter alia, if effective 
enforcement of public interests so requires, in particular if it would jeopardize the 
application of leniency. Furthermore, Section 78/D (2) of the HCA provides for the 
absolute protection of the leniency application and the evidence submitted in the 
framework thereof. In connection with access to documents in the possession of 
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national competition authorities, Article 7 of the Directive only provides for the 
absolute protection of the corporate statement forming part of the leniency application.  

The CJEU addressed the interpretation of national rules of access to documents in two 
cases.68 The CJEU did not exclude access to leniency documents if access serves the 
effective enforcement of EU competition law on the basis of the weighing of the interest 
to effective leniency policy and the interest to full compensation of damages. The CJEU 
otherwise did not accept the position of absolute protection for certain documents from 
access. One of the first examples of the case-by-case weighing of interests required by 
the CJEU is included in the judgments69 adopted in the National Grid case related to the 
gas-insulated switchgear cartel, where the English court provided access to confidential 
documents to the attorneys of the parties, while providing access to documents related 
to the leniency application after the weighing of interests, because the relevant 
documents were not available from any other source. 

The following conclusions can be drawn as a result of the research on access to 
documents in the possession of competition authorities: 

(i) An absolute prohibition of access to documents is incompatible with EU law. 
Thus, both the Directive and the comprehensive amendment of the HCA are 
subject to criticism since they provide for the absolute protection of certain 
leniency documents. 

(ii) Access to documents can be provided after the case-by-case weighing of interests, 
which weighing is extensively influenced how exactly the request for access 
specifies the documents to be accessed.  

(iii) The case-by-case weighing of interests is extensively influenced by the content of 
the document. Thus, documents containing business secrets may receive stronger 
protection against third-party access, because the lapse of time does not affect the 
protection of commercial interests. However, the protection of the objective of 
investigations is affected by the lapse of time, since such documents do not 
deserve protection after the closure of the investigation (the judicial review of the 
competition authority decision) under the exception.  

(iv) With respect to the above it can be stated that differentiation of documents is 
relevant regarding adjudication of access to documents (access to the entire file is 
unlikely, access to documents containing business secrets is less likely). A 
distinction is justified with respect to leniency applications. The Advocate General 
in the Pfleiderer case already suggested that corporate statements forming a part 
of the leniency application and pre-existing evidence provided to the competition 

                                                 
68 Pfleiderer case and Donau Chemie case 
69 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd and others [2011] EWHC 1717 (Ch) (04 July 2011); 
illetve National Grid Electricity Transmission Plc vs ABB Ltd and others [2012] EWHC 869 (Ch) (04 April 
2012) 
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authority in the framework of the leniency application should be dealt with 
differently. 

5. USE OF THE CONCLUSIONS OF THE RESEARCH 

Competition law damages claims are one of the most widely discussed matters of competition 
law literature, in particular because of its topicality and social significance. Although the EU 
legal development process was closed with the adoption of the Recommendation and the 
Directive, the scientific assessment of these documents is justified, on the one hand taking 
into consideration the position developed in competition law literature, on the other hand 
taking into consideration how these may be integrated in the national legal systems. In 
particular access to documents merits the examination of the legal development process and 
its results, since the CJEU laid down the principles of access to documents simultaneously 
with the legislative process. The latter issue is also relevant regarding the amendment of the 
HCA70 as of July 1, 2014 since the Hungarian legislator amended the rules of access to 
documents simultaneously with the EU legal development process. 

With respect to the above, the scientific results of the dissertation may be used in Hungarian 
administration for the appropriate interpretation of the regulated issues, but they may be also 
used by the Hungarian legislator for the adoption of new rules, in particular in the course of 
the transposition of the Directive. Apart from the interpretation of current rules and 
transposition of the Directive, the dissertation also formulates legislative needs and proposals 
on the basis of the conclusions drawn as a result of the research. 

With respect to the significance of applying the principle of full compensation in case of 
competition law infringements, the dissertation puts special emphasis on providing guidance 
for potential plaintiffs for the enforcement of their damages claims about the aspects that need 
to be taken into consideration. 
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