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A verseny szabadsága 

 

1. Gazdasági megközelítések 

 

Franz Böhm, a német neo- vagy ordoliberális (freiburgi) iskola 

képviselője – aki a neoliberálisok legnagyobb teljesítményének számító és 

átfogó politikai programján nyugvó 1957. évi német versenykorlátozások 

elleni törvény megalkotásában részt vett – „Wettbewerb und 

Monopolkampf” című művében a szabad versenyt mint a társadalmi és 

politikai hatalomtól megfosztó intézményt jellemzi, amelynek kialakítását 

a jogrendnek támogatnia kell1. Ugyanezen műve előszavában a könyve 

célját abban látja, hogy a gazdaság törvényszerűségeit leíró rendet mint a 

gazdasági élet alkotmányát a jog nyelvére lefordítsa.2 Hasonló gondolatot 

idéz Franz Böhm egy másik művéből Mestmäcker is, eszerint a verseny a 

történelem legnagyszerűbb, a hatalom kialakulását akadályozó 

intézménye.3  

A fent idézett gondolatok felvetik azt a jogfilozófusok, közgazdászok és 

jogászok által régóta vitatott kérdést, hogy a verseny szabadságát 

mennyiben kell állami jogszabályoknak biztosítaniuk, illetve mennyiben 

lehet azt piaci szabályozókra bízni. Az újklasszikus elmélet képviselője, 

Friedrich August Hayek idézi a tiszta laissez faire érvelés képviselőjének, 

Jeremy Bentham-nek Theory of Legislation című művét, amely szerint a 

törvény mint a szabadság gátja csak rossz lehet.4 Hayek arra is rámutat, 

hogy az angol klasszikus közgazdászok, köztük Adam Smith sosem 

képviseltek teljesen állam-ellenes nézetet, hanem az állam megfelelő 

funkcióinak figyelembevételét, az állami beavatkozás korlátozását 

hirdették.5 

                                                             
1 Franz Böhm: Wettbewerb und Monopolkampf, Carl Heymanns Verlag, Berlin 1933 23-24. p. 1) lábjegyzet  
2 uo. Vorwort IX. p. 
3 Ernst-Joachim Mestmäcker: Der verwaltete Wettbewerb, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1984 32. p.  
(Az idézet Franz Böhm „Demokratie und ökonomische Macht” című művéből való.) 
4 „every law is an evil for every law is an infraction of liberty” Idézi: Friedrich August Hayek: The Constitution 
of Liberty, First published in England 1960 by Routledge & Kegan Paul Ltd, Reprinted by Routledge 1990 60. p. 
5 Friedrich August Hayek i.m. 60. p. 
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A freiburgi iskola közgazdász képviselője, Walter Eucken a klasszikus 

versenyszemlélet fogyatékosságát abban látja, hogy elemzésük egyetlen 

természetes rendre vonatkozik, a valamennyi piacon fennálló versenyre, 

amely azonban a maga teljességében sosem valósult meg.6 Eucken a 

gazdasági elemzését az egyes emberek mindennapi életének oldaláról 

közelíti meg, és ennek történelemformáló szerepét hangsúlyozza.7 A 

totalitárius és a piacgazdasági modellek elemzése kapcsán arra világít rá, 

hogy az egyes gazdasági tényezők („adatok”) és tapasztalati szabályok 

alapján a központi tervezés, ill. piacgazdaságban a több szereplő hogyan 

alakítja döntéseit.8 Eucken arra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett 

adatok eltérhetnek a valóságtól, ami a gyakorlati megvalósulást illetően 

rizikót jelent.9 

A modern közgazdaságtan képviselőjeként Joseph E. Stiglitz is azon az 

állásponton van – többek között az amerikai energiaipari liberalizáció 

csődjét jelentő Enron-botrány elemzése kapcsán –, hogy az államnak 

igenis szerepet kell vállalnia a piac hibáinak és korlátainak 

kiküszöbölésében.10  A közelmúltban tartott előadásában pedig egyenesen 

a neoliberális modellek hasznavehetetlenségét hangsúlyozta, mondván 

ezek nem tudták előre jelezni a kialakult jelenlegi gazdasági válságot.11 

Stiglitz egy most megjelent cikkében a gazdasági válság USA-ból történő 

terjedését a pénzügyi és tőkepiaci liberalizáció kikényszerítésében látja, a 

valuták felértékelődésének megakadályozása érdekében pénzpiaci 

beavatkozást tart szükségesnek.12 

 

2. A verseny jogi szabályozása 

 

A fenti elméletek többsége egyetért abban, hogy a gazdasági 

folyamatoknak valamilyen szabályozóra van szüksége. Eucken a „rend 

alapvető elveinek” („Ordnungsgrundsätze”) nevezi a gazdasági rend 

alapját képező, a XVIII. és XIX. század fordulóján, valamint a XIX. század 

első felében kialakult olyan elveket, mint magántulajdon, szerződési 

szabadság és verseny.13 A XIX. század végén és a XX. század elején 

                                                             
6 Walter Eucken: Die Grundlagen der Nationalökonomie, Verlag von Gustav Fischer in Jena 1940, 30-31. p.  
7 Walter Eucken i.m. 20. p. 
8 Walter Eucken i.m. 149-166 a totalitárius modell elemzése, 166-174 a piacgazdasági modell elemzése 
9 Walter Eucken i.m. 163-166. p 
10 Joseph E. Stiglitz: A viharos kilencvenes évek, Napvilág Kiadó 2005, 21-22. p., 243-257. p.  
11 http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/09/06/stiglitz_az_alacsony_inflacio_nem_eleg/?rnd=281 (letöltés 
dátuma: 2011.05.17.) 
12 http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/stiglitz-vegre-az-imf-is-felismerte-az-egyenlotlenseg-
problemajat-348129 (letöltés dátuma: 2011.05.17.) 
13 Eucken i.m. (6. jegyzetben) 63. p.  

http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/09/06/stiglitz_az_alacsony_inflacio_nem_eleg/?rnd=281
http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/stiglitz-vegre-az-imf-is-felismerte-az-egyenlotlenseg-problemajat-348129
http://www.vilaggazdasag.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/stiglitz-vegre-az-imf-is-felismerte-az-egyenlotlenseg-problemajat-348129
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azonban a gazdasági valóság nem tükrözte a gazdasági alkotmány 

alapgondolatait. A szerződési szabadság olyan irányba fordult, hogy a 

gazdasági szereplők kartell megállapodások révén korlátozták a versenyt, 

a versenyszabadság eredménye monopóliumok kialakulása lett.14 

A kartellek első megjelenésének ebből az időszakából származik a 

Reichsgericht 1897-ben hozott döntése.15  Ebben az ügyben több 

szászországi faanyag gyártó vállalkozás „szövetséget” hozott létre abból a 

célból, hogy a közöttük fennálló romboló versenyt megszüntessék és az 

üzemük számára megfelelő eladási árakat biztosítsanak. A cél elérése 

érdekében létrehoztak egy közös értékesítési helyet, és csak itt lehetett a 

faanyagot eladni, ennek megszegése esetén kötbért kellett fizetni. Az 

alperes mindezt megkerülve közvetlenül papírgyárnak adott el árut, és a 

faanyaggyártók szövetsége beperelte a kötbér megfizetését követelve. Az 

alperes arra hivatkozott, hogy a faanyaggyártók között létrejött 

megállapodás a vállalkozás szabadságának megsértése miatt semmis. A 

bíróság abból az irányból vizsgálta az ügyet, hogy a vállalkozások által 

létrehozott megállapodás céljait figyelembe véve beleütközik-e a 

törvényalkotó azon szándékába, amely a vállalkozás szabadsága révén a 

köz érdekét kívánja szolgálni. A bíróság megállapítása szerint a valamely 

iparágban biztosítandó megfelelő árszint a köznek is érdeke, hiszen a 

vállalkozások nem állhatnak a gazdaságosság határán. A vállalkozás 

szabadsága által biztosítandó közérdek csak akkor sérülne, ha valódi 

monopólium kialakítása a fogyasztók helyzetének kihasználását jelentené, 

amit azonban ebben az ügyben nem talált megállapíthatónak. 

A jogeset elbírálását követően mintegy fél évszázaddal később 

megalkotott német alaptörvény kommentárja hangsúlyozza, hogy az 

állami beavatkozás eszköztára nélkülözhetetlen, mégpedig nemcsak a 

szociális zavarok, visszaélések elhárítása mint akadályozó funkció 

tekintetében, hanem a jognak alakító feladata is van, így tiltani kell olyan 

megállapodások megkötését, amelyek kartellek létrehozására 

irányulnak.16 A német versenytilalmi törvényhez fűzött magyarázat szerint 

a versenykorlátozásokat tiltó normák nem tudják létrehozni a versenyt, 

                                                             
14 Eucken i.m. (6. jegyzetben) 64. p., Mestmäcker i.m. (3. jegyzetben) 33. p., a magyar irodalomban Harmathy 
Attila: A szerződési szabadságról In: Liber Amicorum Studia E. Weiss dedicata, Ünnepi dolgozatok Weiss 
Emilia tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2002, 120. és 123. p., valamint Darázs Lénárd: A 
szerződési szabadság és a verseny alkotmányos védelme In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis 
Budapestinensis XLIV (2007) 23-44, 24. p. 
15 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Leipzig 1897, 39. Band 155. p. 
16 Maunz-Dürig: Grundgesetz Kommentar, Verlag C.H. Beck 51-52. p. 
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csak annak ’felfedezését’ segítik, olyan magatartási szabályokat alkotnak, 

amelyeket a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak kell alkalmazniuk.17  

A szabályok szükségességét követően a következő kérdés az, hogy 

milyen szinten kell szabályokat alkotni. Németországban már a XX. század 

elején volt olyan irányvonal, hogy a jogi normákat közvetlenül a gazdasági 

élet szereplői alkották.18 A jelenleg hatályos német kartelltilalmi törvény is 

tartalmaz olyan rendelkezést, hogy a gazdasági- és szakmai kamarák a 

saját területükön versenyszabályokat alkothatnak, amelyek jóváhagyását 

kérhetik a kartellhatóságtól.19 A törvény előírja, hogy a kamarák 

jogalkotásának a tisztességes versenybe ütköző magatartások 

megakadályozására, ill. az ezen elveknek megfelelő magatartások 

ösztönzésére kell irányulnia. 

A versenyszabályok érvényesülésének elősegítése, végrehajtása 

hagyományosan a kartellhatóságok feladata, elsősorban közigazgatási 

szankciók, bírság alkalmazása révén. A magánjogi szankciók közül mindig 

is adott volt a kartellszerződések semmisége mint a versenykorlátozó, 

tiltott szerződésekhez fűzött jogkövetkezmény20, és ehhez járul, a 

közelmúltban – elsősorban európai vonalról – begyűrűző másik magánjogi 

szankció, a kártérítés intézménye. Az Európai Bíróság esetjoga alakította 

ki azt a tételt, hogy a kartelltilalmi megállapodás során kárt szenvedő 

személy a kartellben résztvevőtől kártérítést követelhet. A Courage 

ügyben a kérdés ráadásul úgy merült fel, hogy a kárt szenvedő személy a 

kartell-megállapodást kötő egyik fél volt. A főtanácsnoki indítvány 

érvelését követő bírósági ítéletben kimondták, hogy a kartelltilalom 

szerepe elsősorban harmadik személyek (versenytársak, fogyasztók) 

védelme, a szerződést kötő fél inkább okozója, semmint elszenvedője a 

sérelemnek.21 Mindazonáltal abban az esetben, ha a szerződéskötés során 

a fél gyengébb gazdasági pozíciójának kihasználása történt, akkor az 

                                                             
17 Ulrich Immenga – Ernst-Joachim Mestmäcker: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Kommentar, C.H. 
Beck München, 1992 42. p. 
18 Walter Eucken i.m. (6. jegyzetben) 67. p. 
19 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen §24 

(1) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können für ihren Bereich Wettbewerbsregeln aufstellen. 
(2) Wettbewerbsregeln sind Bestimmungen, die das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb 
regeln zu dem Zweck, einem den Grundsätzen des lauteren oder der Wirksamkeit eines 
leistungsgerechten Wettbewerbs zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken und 
ein diesen Grundsätzen entsprechendes Verhalten im Wettbewerb anzuregen. 
(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können bei der Kartellbehörde die Anerkennung von 
Wettbewerbsregeln beantragen. 

20  A magyar jogirodalomban Darázs Lénárd mutat rá, hogy bár sem a Tptv., sem a Ptk. nem mondja ki expressis 
verbis a magyar jog szerint tiltott kartellek semmisségét, a Tpvt. 11.§ (3) bekezdés és a Ptk. 200.§ (2) bekezdés 
együttes értelmezésével a kartelltilalomba ütköző megállapodások érvénytelenek. Ld. Darázs Lénárd: A kartellek 
semmissége, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2009, 108. p. 
21 Case C-453/99 Judgement of the Court of 20 September 2001. – Courage Ltd v Bernard Crehan and Bernard 
Crehan v Courage Ltd and Others12. pont 
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egyedi eset körülményeinek mérlegelése alapján nem kizárt, hogy a 

szerződésben részt vevő fél is kártérítést követeljen, a nemzeti jogokban 

fennálló nemo auditur propriam turpitudinem allegans elv ellenére.22 A 

főtanácsnoki indítvány arra is rámutat, hogy (az akkori) Római 

Szerződésben a kartelltilalmi megállapodásra előírt semmisség alapvető 

szankció, de nem mindig elegendő az okozott kár helyreállítására.23 A 

kartelltilalmi megállapodás folytán harmadik személyeket, fogyasztókat 

ért károk megtérítését taglalja a Manfredi ügy, amely szerint bármely 

személynek joga van hivatkozni a kartell megállapodás semmisségére és 

kártérítést követelni.24 Ebben az ügyben az Európai Bíróság a kártérítési 

követelések nemzeti jogokban kidolgozandó kereteiről is rendelkezett. 

Ami a magyar jogalkalmazást illeti, még ezt az esetet megelőzően egy 

Legfelsőbb Bírósági ítéletben25 elvi jelleggel kimondták, hogy – 

amennyiben a Versenyhivatal jogsértést állapít meg – a trösztellenes 

szabályok megsértése esetén is sor kerülhet kártérítési keresetre, a 

megállapodásban résztvevő fél számára is. Mindazonáltal a trösztellenes 

és az erőfölénnyel visszaélésre vonatkozó versenyellenes magatartások 

tekintetében nem alakult ki a bírság megfizetésén túlmenő kártérítés 

megítélésre vonatkozó gyakorlat. Azt követően, hogy az európai 

joganyagban megszületett a kartelltilalmi szabályok megsértése esetén 

indítható kártérítési keresetekre vonatkozó Zöld Könyv26, majd Fehér 

Könyv27, Magyarországon is megindult az első kártérítési per, amit az 

autópálya építés tekintetében a pályázatot kiíró indított a tender során 

összejátszó autópálya-építő cégekkel szemben. 28 (Az ügyben még nem 

született nyilvánosságra hozott döntés.) Meg kell jegyezni, hogy ezeket az 

autópálya-építő cégeket a versenyhatósági eljárásban komoly összegű 

bírságra kötelezték, amit közigazgatási perben a Fővárosi Bíróság és az 

Ítélőtábla, majd felülvizsgálatot követően a Legfelsőbb Bíróság is helyben 

hagyott. 

A magánjogi jogérvényesítési lehetőség tárházának kiszélesítése miatt 

az irodalomban szkeptikus hangok is megjelennek, mondván itt az egyéni 

érdekérvényesítés szempontjai dominálnak, szemben a több érdeket 

                                                             
22 uo. 32-33. pont, Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 22 March 2011 73-74. pont 
23 Főtanácsnoki indítvány (21. jegyzetben) 54. pont 
24 C-295/04 – C-298/04. sz. egyesített ügyek Vincenzo Manfredi és társai kontra Lloyd Adriatico Assicurazioni 
SpA és társai 
25 Bírósági Határozatok 2004. 151 
26 Zöld Könyv – Az EK antitröszt szabályinak megsértésére épülő kártérítési keresetekről COM(2005)0672 
végleges 
27 Fehér Könyv az EK trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről COM(2008)165 
végleges 
28 http://index.hu/gazdasag/magyar/kart080320/ 
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érvényesíteni tudó közigazgatási bírság szankcióval.29 Köztes megoldás 

lehet a sérelmet szenvedett egyének bevonása a kartellhatósági 

eljárásba.30 

A magánjogi eszközök alkalmazása még inkább szembetűnő az 

erőfölénnyel visszaélés eseteiben, ahol közvetlenül magánjogi alanyok 

léphetnek fel a szerződéskötés, illetve technikai szolgáltatások, hálózatok, 

akár védjegyek rendelkezésre bocsátásának igényével. 

 

3. Verseny és szerződési szabadság 

 

A verseny szabadsága mint az Alkotmányban is rögzített alapelv 

összeütközésbe kerülhet a szerződési szabadság magánjogi alapelvével.31 

A versenyt korlátozó monopóliumok általában szerződések révén jönnek 

létre, a versenykorlátozás megakadályozása a köz érdekében, a közjó áll 

az egyik oldalon és a magánjogi szerződési szabadság ezzel szemben.32 A 

magánjogi szerződéseknek és a magánjogi rendnek azonban szerepet kell 

vállalnia a jogrendszer egészének feladatában, így a versenyjogban mint 

közjogi szabályrendszerben is. Ennek indokát Mestmäcker is abban látja, 

hogy a szerződési szabadság a funkcióját csak akkor tudja betölteni, ha a 

szerződő felek egyenlő gazdasági hatalommal rendelkeznek. Ezt pedig a 

verseny tudja biztosítani.33 

A német alaptörvény mind a verseny szabadságát, mind a szerződési 

szabadságot a személyiség szabad kibontakozásának alapjogára vezeti 

vissza, mint a gazdasági megvalósítás szabadságát.34 Az alaptörvény 

kommentárja szerint a két alapjog egyenlő védelmet élvez, a verseny 

szabadsága nem áll a szerződési szabadság alapelve felett, ami azt jelenti, 

hogy a versenykorlátozó megállapodások nem eleve alkotmányellenesek, 

illetve a kartelltilalmi törvénynek a megengedett kartell-megállapodásokra 

is tekintettel kell lennie.35 A szerződési szabadság mint alapjog alapján az 

                                                             
29 Wernhard Möschel: Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts? In: Wirtschaft und 
Wettbewerb 2007/5. szám 483-492. p. 
30 uo. 484. p. 
31 Lásd ehhez Vékás Lajos: A szerződési szabadság alkotmányos korlátai In: Székfoglalók a Magyar 
Tudományos Akadémián 1995-1998 II. kötet Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1999, 2. p., Harmathy 
Attila i.m.  (14. jegyzetben) 123. p. és Darázs Lénárd i.m. (14. jegyzetben) 24. p. 
32 Ernst-Joachim Mestmäcker: Über die normative Kraft privatrechtlicher Verträge In: Juristenzeitung Nummer 
14, 17. Juli 1964, 442. p.  
33 uo. 443. p. 
34 Grundgesetz Art 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmässige Ordnung oder das Sittengesetz verstösst.  
35 Maunz-Dürig i.m. (16. jegyzetben) 43. p.  
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államnak a magánfelek által kötött olyan szerződéseket is el kell ismernie, 

amelyek tartalmi versenykorlát megállapítására irányulnak.36  

A magyar alkotmányos rendszerben a szerződési szabadság nem 

minősül alkotmányos alapjognak. Az Alkotmány ugyanakkor rögzíti a 

gazdasági verseny szabadságának elismerését és támogatását37, és az 

állandó alkotmánybírósági gyakorlat szerint a gazdasági verseny 

szabadságát, mint a piacgazdaság feltételének meglétét és működését 

biztosítani az államnak is feladata. A szerződési szabadság szintén nem 

rendelkezik alapjogi jelleggel, annak alkotmányos védelemben részesítése 

a piacgazdaság lényegi elemeként történik.38 A magyar irodalomban 

Darázs Lénárd a verseny szabadságának alkotmányos beágyazottságából 

és abból a tényből, hogy a szerződési szabadság közvetlen alkotmányos 

gyökerekkel nem rendelkezik, az utóbbi korlátozhatóságára mutat rá.39 Az 

új Alaptörvény szintén nem alapjogként szerepelteti a gazdasági verseny 

szabadságát, de a megfogalmazás szerint a verseny feltételeit biztosítani 

kell, ami a szabályozás fontosságára utal.40 

A szerződési szabadság korlátozásának egyik esete, ha jogszabály 

szerződéskötési kötelezettséget ír elő. Erre különösen akkor kerülhet sor, 

ha valamely vállalkozás alapvető közszolgáltatást nyújt, másrészt 

bármilyen szolgáltatás tekintetében akkor, ha a szolgáltatást nyújtó 

vállalkozás erőfölényben van a piacon. Utóbbi esetkör tekintetében az 

Európai Bíróság esetjoga az elmúlt évtizedekben olyan messzire ment, 

hogy szellemi tulajdon rendelkezésre bocsátását is előírta a gazdasági 

szabadságjogok és a verseny védelme érdekében. 

A német bírói gyakorlat alakulásának áttekintését folytatva és kiemelve 

néhány további esetet a Reichsgericht döntéseiből, azt állapíthatjuk meg, 

hogy a szerződéses versenyjogi korlátozások tolerálása még folytatódott a 

XX. század elején. Egy 1912-ben elbírált jogesetben41 az áramszolgáltató 

cég, az alperes az általa ellátott területen kikötötte, hogy csak akkor köt 

áramszolgáltatási szerződést, ha az ellátáshoz szükséges vezetékrendszert 

az általa kijelölt vállalkozások létesítik. A felperes elektromos vezetékek 

kivitelezésével foglalkozott, nem tartozott az alperes által kijelölt 

vállalkozások körébe, és az alpereshez fordult a csatlakozás feltételeinek 

                                                             
36 uo. 47. p. 
37 Alkotmány 9.§ (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny 
szabadságát. 
38 13/1990 (VI. 18) AB határozat 
39 Darázs Lénárd i.m. (14. jegyzetben) 34-35. p. 
40 Magyarország Alaptörvénye M) cikk 

(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. 
(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel 
való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait. 

41 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Leipzig 1912, Band 79. 224-230. p. 
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közlése céljából. Az alperes elzárkózó magatartását követően a felperes 

keresetet indított a verseny kizárása alapján az iránt, hogy az alperes 

elosztórendszeréhez szükséges berendezéseket és anyagokat 

szállíthasson. A bíróság azt állapította meg, hogy a kereskedelmi 

szabadság alapján az alperes saját elhatározásának körébe tartozik, hogy 

kivel, milyen feltételekkel és egyáltalán köt-e bármilyen szerződést. Ezen 

az a tény sem változtatott, hogy az alperes által bírt közszolgáltatás valódi 

monopolhelyzetet jelentett. A bíróság megállapította ugyanakkor, hogy az 

elektromos energia gazdasági jelentőségére figyelemmel a szerződési 

szabadsággal visszaélést jelentene, ha az alperes a fogyasztókkal kötött 

szerződésben aránytalanul előnytelen feltételeket alkalmazna, a saját 

gazdasági érdekre tekintettel kikötött kizárólagosságot azonban nem 

tekintette ilyennek. 

Két évtizeddel később, a világgazdasági válság idején, 1932-ben szintén 

alapvető szolgáltatás, gépjármű üzemanyag értékesítés kapcsán hozott 

döntésében már más álláspontra helyezkedett a Reichsgericht.42 Ebben az 

ügyben arról volt szó, hogy az alperesi tőkeerős társaságok, melyek 

üzemanyag értékesítéssel foglalkoztak, Németország területét felosztották 

a benzinárak meghatározása szempontjából, és az egyes zónákban 

egységesen ugyanazon árakat alkalmazták. A felperes, egy benzinkút 

tulajdonosa, az egységárnál alacsonyabb áron értékesítette az 

üzemanyagot és ily módon az általa értékesített mennyiség növekedett. A 

megállapodásban részt vevő vállalkozások oly módon akarták 

rákényszeríteni a felperest árai csökkentésére, hogy az általa 

meghatározott árnak mindig aláígértek. A bíróság ebben az ügyben a 

gazdasági szükséghelyzetre, az alapvető szolgáltatás jellegére is 

figyelemmel kimondta, hogy még alkotmányos alapjogok, a tulajdonhoz 

való jog is sérül azáltal, hogy az alperesek tisztességtelen 

versenytevékenységet folytatnak, mert a saját üzemük nyereségét nem a 

saját tevékenységük eredményességének előmozdításával, hanem 

kizárólag a más kárára irányuló versenykorlátozó magatartással akarják 

növelni. A felperes által indított keresetnek, melyben az alperesek ellene 

irányuló árpolitikájának abbahagyását kérte, a bíróság helyt adott. A 

bíróság ítéletének indoklása ebben az ügyben is hangsúlyozta a felek nem 

egyenlő gazdasági pozícióját, kimondva, hogy az alperesi tőkeerős cégek 

bármeddig képesek lettek volna árpolitikájukkal a gyengébb gazdasági 

helyzetben lévő felperesi benzinkút működését ellehetetleníteni. 

                                                             
42 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin und Leipzig 1932, Band 134 342-356. o. 
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Egy későbbi a Bundesgerichtshof által 1975-ben elbírált ügyben43 az 

volt a vita tárgya, hogy az alperes, egy elektromos energiát szolgáltató 

vállalkozás, azt kifogásolta, hogy területi áramellátó a többi áramot 

átvevő vállalkozással összehasonlítva az ő részére lényegesen magasabb 

áron adja az áramot, és ezért a vételárat részben nem fizette meg. A 

Bundesgerichtshof egyrészt a német versenykorlátozó magatartások 

tilalmáról szóló törvénynek az erőfölénnyel visszaélésre vonatkozó 

tényállását, másrészt a BGB-nek a jóerkölcsbe ütköző szerződésekre 

vonatkozó szakaszának alkalmazhatóságát vizsgálta. Megállapította, hogy 

a visszaélés vagy a jóerkölcsbe ütközés megállapíthatóságát több 

szempont alapján kell mérlegelni, így a különböző árkategóriák 

alkalmazásának jogos alapja lehet, hogy eltérő mennyiségben vásárolnak 

áramot, illetve szerepe lehet annak is, hogy a nagyobb mennyiségben, 

olcsóbban vásárló vállalkozás lemondott a saját energiatermelő üzem 

létesítéséről.  

Az ipari mintaoltalom sajátos tartalmának kialakítása volt a tárgya az 

Európai Bíróság által 1987-ben elbírált Volvo v Veng ügynek44. Az Európai 

Bíróság megállapította, hogy a gépjárműgyártó által az alkatrészek 

gyártása és forgalmazása tekintetében bejegyzett mintaoltalom lényegi 

tartalmának megsértését jelentené a gyártó kötelezése arra, hogy – akár 

megfelelő ellenérték fejében – engedélyt adjon az alkatrészek harmadik 

személyek részéről történő forgalomba hozatalára. A főtanácsnoki 

indítvány45, a korábbi európai bírósági határozatokat is idézve, rámutatott 

arra, hogy a szellemi tulajdon oltalma önmagában nem jelent erőfölényes 

helyzetet, és az oltalomból fakadó lényegi jogok gyakorlása önmagában 

nem jelent erőfölénnyel visszaélést. Ennek megállapításához olyan 

többlettényállási elemek kellenének, mint például diszkriminatív 

szerződéses kondíciók alkalmazása, az alkatrészek gyártásának 

megszüntetése még használatban lévő gépjármű típusok tekintetében, 

tisztességtelen árak alkalmazása.46 

A Magill ügyben47 írországi és észak-írországi tévétársaságok tagadták 

meg a nemzeti szerzői jogi törvények és a Berni Uniós Egyezmény alapján 

szerzői jogvédelem alá tartozó televíziós műsorprogramjukról történő 

tájékoztatás adását a Magill tévétársaság részére, aki a piacon egy új 

terméket, a heti televíziós újságot akarta bevezetni (addig csak napi 

                                                             
43 BGH, Urt. V. 30.10.1975-KZR 2/75 (Nürnberg) In: Neue Juristische Wochenschrift 1976, Heft 16 710-711. o. 
44 Judgement of the Court of 5 October 1988. – AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd. – Case 238/87. 
45 Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 21 June 1988. – AB Volvo v Erik Veng (UK) Ltd. – 
Case 238/87 
46 Főtanácsnoki indítvány 28. pont 
47 Judgement of the Court of 6 April 1995. – Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television 
Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities. – Joined cases C-241/91 P and C-242/91 P 
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tévéműsorok kerültek közzétételre a sajtóban, a tévétársaságok maguk 

adták ki heti műsorukat). Az Európai Bíróság az Elsőfokú Bíróság és a 

Bizottság határozatát jóváhagyva megállapította, hogy a szerzői 

jogvédelem ellenére a közösségi versenyszabályokba ütközik az 

információ megtagadása. A magyar irodalomban Boytha György emelte ki, 

hogy a Bíróság (Bizottság) tulajdonképpen a szellemi tulajdon 

„licenszírozását” rendelte el.48 A Bíróság a főtanácsnoki indítvány logikáját 

követve azt mondta ki, hogy a szerzői jogok csak lényegi tartalmuk 

tekintetében képezhetik akadályát az áruk / szolgáltatások szabad 

áramlásának és a verseny szabadságát biztosító szabályoknak, az ezt 

meghaladó joggyakorlás erőfölénnyel visszaélést jelent. A szerzői jogok 

lényegi tartalmát erkölcsi jogok védelmében, a kreatív munka jutalmában 

látja.49 

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikk (1) 

bekezdésében foglalt kartelltilalmi szabály alól kivételt adó gépjármű 

ágazatbeli csoportmentességi rendelet50 értelmezése, valamint az 

erőfölénnyel visszaélés és a szerződési szabadság problematikája 

szempontjából is tanulságos a Bundesgerichtshof által 2011. március 30. 

napján elbírált eset51. Az ügy tényállása szerint a gépjármű-

kereskedelemmel és –javítással foglalkozó felperes a haszon-

gépjárműveket gyártó MAN-csoporthoz tartozó alpereshez fordult annak 

hivatalos márkaszerviz hálózatába történő felvétele céljából. A 

Bundesgerichtshof egyrészt a német kartelltilalmi törvény alapján azt 

vizsgálta, hogy az alperes erőfölényes helyzetben van-e. Ennek során 

megállapította, hogy a valamely standardizált, védett termék 

értékesítésének piacához képest az értékesítés előfeltételét képező 

lehetőségek kialakítása egy másik, alárendelt piacot képez. Az erőfölény 

meglétét ezen az alárendelt piacon kell vizsgálni, ahol figyelembe kell 

venni valamennyi olyan terméket és szolgáltatást, ami a végső piacon az 

áru eladásához és garanciális szervizeléséhez szükséges. Mindezt 

figyelembe véve tehát a márkaszerviz jogok átadása nem önálló piac, 

hanem más forrásokkal együtt kell vizsgálni, vagyis az alperes az 

alárendelt piacon nincs erőfölényben.52 Az ítélet arra is utal, hogy felperes 

a márkaszerviz megállapodás megkötése hiányában sincs elzárva az általa 

                                                             
48 Boytha György: Szerzői jog és versenyjog In: Ünnepi kötet Boytha Györgyné tiszteletére, Szerk.: Bándi 
Gyula, Budapest, 2002 35-53. p.; 47. p. 
49 Ítélet 27. pont, Főtanácsnoki indítvány 69-88. pont 
50 A Bizottság 1400/2002/EK rendelete (2002. július 31.) 
51 BGH, Urteil vom 30. März 2011 – KZR 6/09 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid= 
253df460b2fc7d6444696b0144de9062&nr=56064&pos=0&anz=1 (letöltés dátuma: 2011. május 27.) 
52 Ítélet 13-19. pont 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid
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folytatott tevékenységtől, működése nem fog ellehetetlenülni.53 A 

Bundesgerichtshof azt is kimondta, hogy a csoportmentességi rendeletből 

sem következnek polgári jogilag kikényszeríthető magatartások.54 A 

szerződési szabadság alapján az alperes joggal zárkózhatott el a 

szerződéskötéstől.55 

A fenti esetek csak töredékét jelentik a nemzeti bíróságok és az Európai 

Bíróság által a verseny és a szerződési szabadság problematikája 

tekintetében elbírált eseteknek. Talán ebből is levonható azonban 

valamiféle következtetés. Mindenekelőtt az, hogy a versenyjogi értékelés 

során nagy jelentősége van a piac definiálásának. Az a tendencia, amely 

az Európai Bíróság gyakorlatában a releváns piacot igen szűken értelmezi 

– így a Magill ügyben a televíziós társaságok saját programjait 

önmagában alárendelt releváns piacnak értékelte, amely nélkülözhetetlen 

a heti tévéműsor kiadásához mint elsődleges piachoz –, abba az irányba 

látszik eltolni az Európai Bíróság gyakorlatát, hogy a verseny szempontjait 

a szerződési érdekek fölé helyezi. Azokban az esetekben, ahol a 

versenyjogi szempontok a védjegyoltalom érdekeivel is találkoznak, az 

Európai Bíróság elismeri a nemzeti jogok lehetőségét a territoriális 

védjegyoltalom kialakítására, mégis a közösségi szabad piac és a verseny 

érdekeit előbbre helyezi. Ez pedig azt jelenti, hogy az erőfölénnyel 

visszaélés tényállását az Európai Bíróság tágabban értelmezi, mint a 

nemzeti jogalkalmazó. 

 

                                                             
53 Ítélet 21. pont 
54 Ítélet 24. pont 
55 Ítélet 32. pont 


