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Alapvetés, a disszertáció célja, vizsgálandó területei és módszere 

 

A standardizáld szerződések (ÁSZF-ek) kialakulásának okai és háttere 

 

Az európai országok szerződési jogai kialakulásukkor – azaz a XVIII. század végi és a XIX. 

század eleji liberálkapitalizmus idején – alapvetően két pillérre épültek: a szerződési szabadság 

elvére és a felek egyenlőségének tézisére. Ennek a két alapelvnek az érvényre juttatása olyan 

piaci környezetet feltételezett, melyben tökéletes verseny (perfect competition)1 uralkodik: a 

piacon számos vevő és eladó tevékenykedik (tehát hasonló gazdasági erejűek2), az üzleti 

forgalom tárgyai (termékek, szolgáltatások) homogének, a szerződő felek az információk 

teljességének tudatában kötik meg szerződéseiket – és így döntéseik racionálisak –, a piacra 

való belépési és kilépési korlátok (barriers to entry / barriers to exit) pedig nem léteznek. Ebből 

következően az állam nem avatkozott bele a felek szerződésének tartalmába, jogalkotóinak 

meggyőződése az volt ugyanis, hogy az ebben a szerződési környezetben létrejövő 

kontraktusok biztosítják a szerződő felek érdekegyensúlyát, és így szerződési igazságosságot 

hoznak létre.  

A gazdasági fejlődéssel – a XIX. század végére – a piaci környezet is fundamentálisan 

megváltozott: a technikai fejlesztések folytán elterjedt a tömegtermelés, a termékeket és 

szolgáltatásokat egyre nagyobb számú vevőnek kínálták, az erőforrások pedig mind kevesebb 

kézben koncentrálódtak.3 A termelés – s így ezek következtében a gazdasági kapcsolatok – 

fejlődésével szükségessé vált a kötelmi viszonyok ésszerűsítése is, hiszen sem idő, sem mód 

nem volt már arra, hogy a szerződő felek kontraktusaik tartalmát minden egyes alkalommal 

pontról-pontra meghatározzák. A gazdasági ésszerűség tehát azt diktálta, hogy a hasonló típusú 

szerződéses kapcsolatokat egyen-szerződésekbe (blankettaszerződés; szabványszerződés; 

általános szerződési feltételeket tartalmazó szerződés) öntsék4.  

                                                 

1 Ld. BOSCO, David, PRIETO, Catherine, Droit européen de la concurrence: Ententes et abus de position dominante, 

Primento, 2013, 7. old.; ld. ezenkívül EMMERICH Volker, Kartellrecht, Verlag C. H. Beck, München, 2006., 3. 

old.; ld. továbbá WHISH, Richard / BAILEY, David, Competition Law, Oxford University Press, 2015, 6. old.  

2 Másként fogalmazva: egyik piaci szereplőnek sincs a többihez képest kirívó gazdasági ereje. 

3 Egyes gazdasági ágazatokban monopóliumok – azaz a piacot ténylegesen vagy szinte teljes mértékben uraló 

vállalatok – is létrejöttek. 

4 A francia szakirodalomból ld. TOULET, V., Droit civil (Les obligations, responsabilité civile), l’Imprémerie 

Barnéoud, Paris, 2000, 32–33. old.; ld. ezenkívül LARROUMET, Ch., Droit civil, Tome 3, (Les obligations, le 

contrat), 4e éd., Economica, Paris, 233. skk. old.; ld. továbbá STARCK, B. / ROLAND, H. / BOYER, L., Droit civil, 

Les obligations, les contrats, édition Litec, 6e éd., Paris, 52. skk. old.; ld. továbbá BÉNABET, A., Droit civil, Les 
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Az általános szerződési feltételekkel kötött megállapodások a mai piacgazdaságokban 

tömegesen fordulnak elő5. Az így megkötött kontraktusokat a következők jellemzik: a 

klauzulákat leggyakrabban a terméket vagy szolgáltatást kínáló fél (termelő, kereskedő) hozza 

létre és alkalmazza azokat üzleti kapcsolataiban; az ilyen típusú szerződéseket azért dolgozza 

ki az azokat alkalmazó fél, hogy azokat bárkivel szemben, aki vele ügyletet akar lebonyolítani, 

alkalmazhassa; az ÁSZF-et támasztó fél ezt elsősorban abból a célból teszi, hogy racionalizálja 

a tömeges ügyletkötés tranzakciós költségeit.6 Nyilvánvaló, hogy általános szerződési feltételek 

leggyakrabban, de nem kizárólagosan fogyasztói szerződésekben fordulnak elő, ezekben az 

esetekben ugyanis az egyik oldalon álló fél (vállalkozás) jellemzően tömegesen köt ugyanolyan 

tartalmú szerződéseket. 

                                                 
obligations, Montchrestien, 8e éd., Paris, 115. skk. old.; Az angol szakirodalomból ld. WILLET, C., The Directive 

on Unfair Terms in Consumer Contracts and its implementation in the United Kingdom, in: European Review of 

Private Law, Vol. 5. n.1, 229. skk. old.; ld. továbbá LOWE, R. / WOODROFFE, G., Consumer Law and Practice, 

1999, 5th ed., Sweet and Maxwell, London, 115. skk. old.; az 1976-ban elfogadott, majd 1977-ben hatályba lépett, 

az általános szerződési feltételeket szabályozó német törvény (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen) magyarázatát ld. HEINRICHS, H., Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 1987, München, 46. Aufl., C.H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, 2336 skk. old.; ld. továbbá Löwe/Graf von Westphalen/Trinker kifejezetten erre a törvényre 

vonatkozó, rendkívül átfogó kommentárját (LÖWE, W. / GRAF VON WESTPHALEN, F. / TRINKER, R., Kommentar 

zum Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 1977, Heidelberg). Gazdag 

németnyelvű bibliográfiát tartalmaz az ÁSZF kérdésköréhez BROX, H., Allgemeines Schuldrecht, 26. neubearb. 

Aufl., CH. Beck Verlag, München, 1999., 27–35. old.; ld. továbbá CAPELLE, K-H. / CANARIS, C-W., Handelsrecht, 

21. überarb. u. stark erw. Aufl., CH. Beck Verlag, München, 1999., 269–272. old.; ld. ezenkívül KALLWAS, W., 

Privatrecht, 13.Aufl., Verlag U. Thiemonds, Köln, 1989., 65–66. old.; MEDICUS, D., Bürgerliches Recht, 18. 

neubearb. Aufl., CH. Beck Verlag, München, 1999., 43–50. old. 

5 Az ÁSZF-ekkel kötött szerződések közgazdasági hátterére vonatkozóan ld. – többek között – COLLINS, Hugh 

(szerk.), Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law, Kluwer Law 

International, 2008, 43-56. old. 

6 A szerződések standardizálásának leírására több megnevezés is használatos. Blanketta-szerződés, 

szabványszerződés: ezek az elnevezések arra utalnak, hogy az ilyen típusú szerződések egységesen ugyanazokat 

a klauzulákat tartalmazzák, az azt elfogadó félnek csak néhány, a szerződést egyedivé tevő adatot kell 

kiegészítenie. Általános szerződési feltételek; standardizált szerződési feltételek (standardisierte 

Geschäftsbedingungen; clauses contractuelles standardisées; standardised conditions of contract): ezek az 

elnevezések azt tükrözik, hogy az egyik fél egyoldalúan, a másik közreműködése nélkül határozza meg a 

kontraktus tartalmát, melyet az összes, vele szerződő féllel szemben alkalmaz. Az adhéziós szerződés elnevezés 

pedig arra utal, hogy az ilyen szerződést elfogadni szándékozó fél választási lehetősége csupán az elfogadás-el 

nem fogadás („take it or leave it”) alternatíváira korlátozódik. (ld. a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény indokolásának I. 

fejezetét). A francia jog az általános szerződési feltételeket („conditions générales”) tartalmazó szerződést nevezi 

„contrat d’adhésion”-nak, szemben a konszenszuális típusú „contrat de gré à gré”-vel. Az angol jog terminus 

technicusa általában a „standard terms contract” vagy a „contract of adhesion”. A német jog az „allgemeine 

Geschäftsbedingungen”, tehát az általános üzleti feltételek kifejezést használja. 
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Jellemző továbbá az ilyen típusú ügyletkötésre, hogy az ÁSZF-eket támasztó fél a szerződést 

előre készíti el, s az azt elfogadni szándékozó félnek – néhány egyedi elemen (pl.: név, stb.) 

kívül – nincs beleszólása az egyes klauzulák tartalmába – tehát vagy elfogadja azokat vagy nem 

szerződik (a gyakran használt angol terminológiával: „take it or leave it!”). Ugyanakkor az 

ÁSZF-ek nem szükségszerűen egyoldalúak, azonban nyilvánvaló, hogy az azokat készítő fél 

tendenciózusan a saját érdekeit tartja szem előtt a kidolgozáskor.  

Az ÁSZF-eket rendszerint a „laikus” számára nehezen érthető szaknyelvi formában 

fogalmazzák meg. Mindazonáltal egyre több országban figyelhető meg állami javaslat arra, 

hogy a mindennapi életben előforduló szerződéseket – pl. folyószámla szerződés – közérhető 

nyelvezettel, egy nem jogvégzett személy számára is érthető módon fogalmazzák meg.7 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a jogbiztonság követelménye miatt elengedhetetlen a precíz és 

jogilag egyértelmű terminus technicusok használata. 

Az ÁSZF-eket tartalmazó szerződéses kapcsolatokról általában elmondható, hogy a gazdasági 

szereplők ezeket a jogviszonyaikat – az általános szerződési feltételek különös rendelkezései 

révén – mindinkább kivonják a diszpozitív jogszabályi rendelkezések alól és így egy ettől quasi 

független, saját normákkal „körülbástyázott” rendszert hoznak létre: a német szakirodalom az 

1930-as években ezt nevezte el – rendkívül találóan – selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft-

nak.8 Éppen e tendencia miatt volt az utóbbi néhány évtizedben megfigyelhető számos 

országban – így Magyarországon is – egy egyre erősödő állami szerepvállalás a fogyasztói és 

egyéb szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek formai és tartalmi kontrollját 

illetően.9  

A szerződések standardizálásának leírására több megnevezés is használatos. Blanketta-

szerződés, szabványszerződés: ezek az elnevezések arra utalnak, hogy az ilyen típusú 

szerződések egységesen ugyanazokat a klauzulákat tartalmazzák, az azt elfogadó félnek csak 

néhány, a szerződést egyedivé tevő adatot kell kiegészítenie. Általános szerződési feltételek, 

standardizált szerződési feltételek (standardisierte Geschäftsbedingungen; clauses 

contractuelles standardisées; standardised conditions of contract): ezek az elnevezések azt 

                                                 

7 Ennek problémájára a Gazdasági Versenyhivatal 2003., valamint 2004. évre vonatkozó országgyűlési beszámolói 

is felhívják a figyelmet. 

8 Megjegyzendő, hogy egyes kontraktuális viszonyokban szinte mindig ÁSZF-ekkel kötnek szerződést: az így 

megvalósított szerződéskötés különösen az ún. atipikus, tehát a Ptk.-ban nem szabályozott szerződések esetében 

gyakori (pl.: lízing, faktoring, franchise). Ennek oka, hogy az ilyen szerződéses kapcsolatok számos részletét a 

feleknek kell kialakítaniuk, így tudják ugyanis lefedni a jogszabályok által nem rendezett kérdéseket.  

9 Ennek tárgyalását ld. alább. 
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tükrözik, hogy az egyik fél egyoldalúan, a másik közreműködése nélkül határozza meg a 

kontraktus tartalmát, amelyet az összes, vele szerződő féllel szemben alkalmaz. Az adhéziós 

szerződés elnevezés pedig arra utal, hogy az ilyen szerződést elfogadni szándékozó fél 

választási lehetősége csupán az elfogadás-el nem fogadás („take it or leave it”) alternatíváira 

korlátozódik.10 A francia jog az általános szerződési feltételeket („conditions générales”) 

tartalmazó szerződést nevezi „contrat d’adhésion”-nak, szemben a konszenszuális típusú 

„contrat de gré à gré”-vel. Az angol jog terminus technicusa általában a „standard terms 

contract” vagy a „contract of adhesion”. A német jog az „allgemeine Geschäftsbedingungen”, 

tehát az általános üzleti feltételek kifejezést használja. 

 

A standardizáld szerződések gazdasági és jogi előnyei és hátrányai 

 

A szerződéskötés fentiekben leírt ésszerűsítése11 számos előnnyel járt: csökkentek a költségek, 

időt takarítottak meg, redukálták a jogbizonytalanságot és számos egyéb rizikófaktort. Ezek az 

előnyök nemcsak az általános szerződési feltételeket („a továbbiakban: „ÁSZF”) készítő 

oldalán jelentkeztek, hiszen a gazdálkodó szervezetnél a szabványszerződések használata általi 

költségcsökkenés nyilvánvalóan maga után vonta az ár csökkenését12, amely a fogyasztó 

oldalán is pozitívumként jelentkezett, sőt ez a tendencia jótékony hatással volt a versenyre is. 

Tulajdonságai révén az ÁSZF-ek a hatékonyság növelésének és így a versenyképesség 

javításának eszközét képezték – és képezik ma is –, és elengedhetetlen szereplői a modern 

piacgazdasági működésnek.13  

                                                 

10 Ld. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi 

CXLIX. törvény indokolásának I. fejezetét. 

11 Ez kezdetben a következő kötelmi kapcsolatoknál jelent meg: munkaszerződés, biztosítási szerződés, fuvarozás 

és közszolgáltatások. 

12 Ez a feltételezés természetesen csak versenyhelyzet esetén állja meg a helyét. Egy monopólium ugyanis 

rendelkezik annyi piaci erővel (market power), hogy hatékonysága javításából adódó többletet ne kelljen 

továbbítania a fogyasztók felé. 

13 Az standardizált szerződések egyes esetekben még akár az ingatlanátruházási ügyleteknél is képesek arra, hogy 

az egyébként hagyományosan ügyvédi és/vagy közjegyzői által végzett munka helyébe lépjenek. Az Európai 

Bizottság a közelmúltban tett közzé egy empirikus kutatást az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó jogi 

szolgáltatások piacáról (conveyancing services market), amelyben kiemelte, hogy Svédországban, ahol a 

széleskörű jogi felhatalmazással rendelkező ingatlanközvetítő ügynökök standardizált szerződésekkel dolgoznak, 

ennek köszönhetően kevés probléma és alacsony számú jogvita keletkezik. (ld. Conveyancing Services Market 

Study, COMP/2006/D3/003, 238. old.) 
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Fent említett előnyei mellett azonban számba kell venni azokat a negatív hatásokat is, amelyek 

az ÁSZF-ek használatából adódhatnak. Egyértelmű, hogy egy ÁSZF-eket tartalmazó, a 

vállalkozás és fogyasztó közötti szerződésben ez utóbbi gyengébb pozícióban van, hiszen 

általában nincs lehetősége arra, hogy az ÁSZF-ek tartalmát megismerje, és még ha el is olvassa, 

akkor sincs abban a helyzetben, hogy elérje az általa kedvezőtlennek vélt ÁSZF módosítását. 

Ebből következően a vállalkozások kihasználhatják ezt az előnyüket arra, hogy olyan 

szerződéses feltételeket illesszenek az ÁSZF-jeikbe, amely a jóhiszeműség és tisztesség 

elvének megsértésével felborítja a szerződéses jogok és kötelezettségek egyensúlyát. A 

fogyasztó még kiszolgáltatottabb helyzetben van az olyan piacon, amelyen csupán egyetlen 

piaci szereplő tevékenykedik (monopólium), vagy egy olyanon, amelyen az egyik vállalat 

gazdasági erőfölényben van, hiszen e vállalkozásnak piaci erejénél (market power) fogva 

lehetősége van arra, hogy olyan ÁSZF-eket alakítson ki a vele szerződő fogyasztókkal, amelyek 

szintén súlyosan sértik a másik fél érdekeit. Az is felmerülhet, hogy a piacon tevékenykedő 

vállalkozások – szakmai szövetségük keretében vagy azon kívül – egyeztetik, összehangolják 

ÁSZF-jeiket, kiiktatva ezáltal maguk közül a piaci versenyt. 

 

A standardizáld szerződések anomáliáira adott jogalkotói válaszok 

 

A fentiekben kifejtett hátrányok kezelésére a jogalkotó különféle válaszokat adott: egyrészt 

fogyasztóvédelmi magánjogi (pl. polgári törvénykönyvbeli szabályozás)14, másrészt pedig 

versenyjogi eszközök alkalmazását rendelte az ÁSZF-ek révén megvalósított vagy 

megvalósítani tervezett esetleges visszaélések visszaszorítására.  

Az általános szerződési feltételekre vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi szabályok 

alapvetően azt a felfogást tükrözik, mely szerint a vállalkozás részéről a fogyasztó számára 

biztosított információk az egyik legfontosabb sarokkövét jelentik annak, hogy a fogyasztó 

megfelelő döntést tudjon hozni áru vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele során.15 Ennek 

                                                 

14 Megemlítendők továbbá az olyan specális szabályok, melyek egyes gazdasági ágazatokban alkalmazott, 

fogyasztói szerződésekben használt általános szerződési feltételekre fogalmaznak meg a Polgári Törvénykönyv 

előírásaihoz képest különös szabályokat (pl. a villamos energiáról szóló 2007. évi 86. törvény; az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései). E rendelkezések elemzése nem képezi jelen 

dolgozat tárgyát. 

15 Erre a megállapításra többek között a következő európai uniós jogforrások szolgálnak bizonyítékul. Ld. a Tanács 

90/88/EGK Irányelve (1990. február 22.), HL 1988 L61/14, és a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL 1998 L101/17) által módosított, 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv a fogyasztói hitelről, HL 

1987 L42/48; ld. továbbá 92/96 sz. Irányelv a közvetlen életbiztosításról HL 1992 L1228/1, corr HL 1997 L311/34, 



 11 

érdekében ezek a rendelkezések biztosítják, hogy a fogyasztó ténylegesen tudjon választani az 

alternatívák között (pl.: vállalkozás tájékoztatási kötelezettségei, érthető nyelvezet 

követelménye). A fogyasztó általi „tökéletes döntés” azonban számos esetben nem reálisan 

megvalósítható célkitűzés, hiszen, egyrészt az ÁSZF-eket tartalmazó szerződéssel szembesülő 

fogyasztónak úgysincs ideje áttanulmányozni az összes ÁSZF-et, melyet a szerződéskötéskor 

már készen kap; másrészt még ha ezt meg is tenné, valószínűleg akkor sem lenne abban az 

alkupozícióban, hogy vitathassa azokat. Éppen ezért nem elegendő biztosíték annak előírása, 

hogy a vállalkozás megfelelő mennyiségű és minőségű információt bocsásson a fogyasztó 

rendelkezésére. Ennek érdekében a fogyasztóvédelmi magánjogi jogalkotó a már megkötött 

szerződések felett materiális kontrollt vezet be a tisztességtelen általános szerződési feltétel 

fogalmának, s az ahhoz kapcsolódó jogi szankcióknak a bevezetésével. Ilyen értelemben tehát 

a materiális kontroll – azaz a tisztességtelenség vizsgálata – egy addicionális biztosítékot jelent, 

mely ellensúlyozni kívánja azt, hogy a fogyasztó feltehetőleg úgysincs minden információ 

birtokában ahhoz, hogy össze tudja hasonlítani a piacon meglévő összes alternatívát.16 

A versenyjog versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezései 

valójában azt kívánják megakadályozni, hogy a vállalkozások mesterségesen csökkentsék a 

piacon a fogyasztók számára elérhető választási lehetőségeket (hiszen, ha kartelleznek 

egymással a vállalkozások, akkor a fogyasztó számára valójában nincs tényleges választék az 

adott termék / szolgáltatás vonatkozásában). Céljukat ezek a szabályok úgy érik el, hogy 

jogellenessé minősítik azokat a megállapodásokat, összehangolt magatartásokat és 

vállalkozások szövetségeinek a döntéseit, amelyek tényleges vagy potenciális hatása vagy célja 

a fogyasztó számára elérhető ÁSZF-alternatívák számának csökkentése vagy azok egyetlen 

egyre redukálása (pl.: tiltja, hogy a versenytársak megállapodjanak egymással abban, hogy csak 

                                                 
35, 43 (harmadik életbiztosítási irányelv, 31. cikk; ld. ezenkívül 92/49 sz. Irányelv az életbiztosításon kívüli 

közvetlen biztosításról HL 1992 L228/1, corr HL 1997 L311/34, 35 (Harmadik nem életbiztosításról szóló 

irányelv), 31. cikk; ld. továbbá a Távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 

május 20-i 1997/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL 1997 L 144/19 (módosította a 2002/65 HL 2002 

L271/16), 4-5. cikk; ld. továbbá 2002/65 sz. Irányelv concerning the Distance Marketing of Consumer Financial 

Services OJ 2002 L271/16, 3-5. cikk; ld. ezenkívül Dir. 2000/31 on the Protection of Purchasers in respect of 

certain aspects of Contracts relating to the Purchase of the right to use Immovable Properties on a Timeshare basis, 

OJ 1994 L280/83, Art. 3; ld. továbbá Dir. 2000/31 on certain Legal Aspects of Information Society Services, in 

particular Electronic Commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) OJ 2000 L178/1, Arts. 

5, 6 and 10. 

16 Ld. Thomas WILHELMSSON, Cooperation and competition regarding standard contract terms in consumer 

contracts, in: European Business Law Review [2006], 50. old.; ld. továbbá Paolisa NEBBIA, Standard form 

contracts between unfair terms control and competition law, European Law Review, 2006, 103. old.; ld. továbbá 

Thomas WILHELMSSON, Unfair terms and standard form contracts, in: HOWELLS, Geraint / RAMSAY, Iain / 

WILHELMSSON, Thomas / KRAFT, David, Handbook of Research on International Consumer Law  (Edward Elgar 

Publishing), 2010, 158-191. old. 
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a közöttük létrejött megállapodás szerinti, egységes tartalmú általános szerződési feltételeket 

alkalmazzanak harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötendő szerződéseikben). 

Az olyan piacon pedig, ahol egyetlen vállalkozás (monopólium) tevékenykedik, vagy az olyan 

piacon, amelyen az egyik vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetben van, a versenyjog 

erőfölénnyel való visszaélést tiltó rendelkezései korlátok közé szorítják az ilyen piaci 

helyzetű vállalkozást oly módon, hogy a versenyző piacon tevékenykedő vállalkozásokhoz 

képest ún. „többletfelelősséget” (special responsibility) rónak rájuk az ÁSZF-ek 

alkalmazásával kapcsolatban. 

A két jogág fent ismertetett szabályai a következőképpen rendszerezhetőek: 

— A versenyjog kartellszabályai azt segítik elő, hogy a fogyasztók számára egyáltalán 

legyenek alternatívák a piacon (ide tartozik a versenyjognak az a tilalma is, mely a 

vállalkozások szakmai szövetsége döntése vonatkozásában akadályozza meg, hogy az 

például kötelező jelleggel ajánljon a tagvállalkozásainak harmadik személyek (fogyasztók) 

irányába érvényre juttatandó modell-ÁSZF-eket, amely gyakorlat szintén csökkenti vagy 

beszűkíti a fogyasztóknak a piacon elérhető döntési alternatíváit). 

— A fogyasztóvédelmi magánjog egyes rendelkezései abban segítik a fogyasztókat, hogy 

ténylegesen tudjanak dönteni ezek között az alternatívák között (pl. a szabványklauzulákat 

kidolgozó fél figyelemfelhívási kötelezettsége, amennyiben az adott ÁSZF a szokásos 

szerződési gyakorlattól eltér). 

— Az ÁSZF-ek tisztességtelenségére vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi szabályok egy 

addicionális biztosítékot jelentenek a fogyasztónak: akkor se érhesse őt jogtalan hátrány, ha 

már döntött az egyik ÁSZF alternatíva mellett. 

— A versenyjog erőfölényre vonatkozó rendelkezései pedig azt kívánják megakadályozni, 

hogy egy beszűkült alternatívákkal (erőfölényes piaci helyzet) vagy csak egyetlen elérhető 

(monopolista által uralt piaci helyzet) termékkel, szolgáltatással rendelkező piacon se 

zsákmányolhassa ki a fogyasztókat a vállalkozás az ÁSZF-jei révén. 
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A disszertációban elvégzendő kutatás célja, a vizsgált kérdések 

létjogosultsága 

 

A fentiek alapján tehát látható, hogy az általános szerződési feltételekhez kapcsolódó 

problémák kiküszöbölésében a két jogág – a fogyasztóvédelmi magánjog és a versenyjog – 

egymást kiegészítve „lépnek fel”. Disszertációm célja ebből kiindulva a következő: 

 egyrészt az általános szerződési feltételeket szabályozó – a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv17 

révén jelentős részben európai uniós indíttatású – magyar fogyasztóvédelmi magánjog 

elemzése a vonatkozó európai uniós jogalkotás és jogalkalmazás fényében; 

 másrészt annak vizsgálata, hogy a versenyjogban (versenykorlátozó megállapodás 

tilalma; erőfölénnyel való visszaélés tilalma) az általános szerződési feltételek mely 

tényállások esetében jutnak szerephez; 

 harmadrészt annak megfontolása, hogy melyek azok a területek, ahol a versenyjog 

kapcsolódhat a fogyasztóvédelmi magánjoghoz; 

 negyedrészt pedig annak elemzése, hogy a versenyjogi jogalkalmazás támaszkodhat-e, 

és ha igen, miként a fogyasztóvédelmi magánjogra. 

A jelen dolgozatban elvégzendő vizsgálat álláspontom szerint azért bír létjogosultsággal, mert 

mind az ÁSZF-eket érintő fogyasztóvédelmi magánjogi, mind pedig a vonatkozó versenyjogi 

szabályrendszer középpontjában valójában maga a fogyasztó, illetve a fogyasztói jólét 

(consumer welfare) védelme áll.18 Ugyan más-más eszközök révén (a fogyasztóvédelmi 

(magán)jog alapvetően a közjog és a magánjog határán helyezhető el, mivel egyaránt magában 

foglal polgári jogi, ill. közigazgatási jogi elemeket19, míg a versenyjogi tilalmak közjogi 

jellegűnek tekinthetőek) kerülnek alkalmazásra a két jogág szabályai, azonban alapvetően 

                                                 

17 A Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről 

(a továbbiakban: Irányelv). 

18 Megemlítendő, hogy a fogyasztói jólét a fogyasztóvédelmi magánjog esetében sem csak az egyén szintjén 

jelenik meg, hiszen a Ptk. vonatkozó rendelkezései abba az irányba mutatnak, hogy a kereskedelmi jogviszonyok 

általában tisztuljanak meg a tisztességtelen kikötéseket tartalmazó ÁSZF-ektől. Erre – többek között – a következő 

szabályok utalnak: (i) a fekete és szürke listán szereplő kikötések általános iránymutatást adnak minden fogyasztói 

szerződésre vonatkozóan; (ii) amennyiben a bíróság megállapítja egy szerződéses klauzula érvénytelenségét, akkor 

az erga omnes hatályú; (iii) a közérdekű kereset lehetősége.  

19 Ld. FAZEKAS Judit, Fogyasztóvédelmi jog, Complex, Budapest, 2007, 75. old. 
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mindkét jogág jelen disszertációban vizsgált rendelkezéseinek célja annak megakadályozása, 

hogy a vállalkozások meg nem érdemelt előnyre tegyenek szert a fogyasztók rovására.  

A fogyasztóvédelmi magánjog szabályai kapcsán az iménti megállapítások egyértelműnek 

tűnnek (hiszen a fogyasztónak kínált terméknek (szolgáltatásnak) megfelelő attribútumokkal 

kell rendelkeznie, adekvátnak kell lennie a csomagolásnak, árfeltüntetésnek stb.), ami pedig a 

versenyjogot illeti, arról a következők mondhatók el. A versenyjog szerepe annak elősegítése, 

hogy a piacok versenyző módon, a hosszútávú fogyasztói jólétet szolgálva működjenek20 („[…] 

a versenyjognak a fogyasztói érdekeket kell védenie, méghozzá nem a verseny folyamatának 

megóvásával, hanem a jogsértő vállalkozásokkal szembeni közvetlen fellépéssel […]”; „[…] 

nem helytelen úgy tekinteni a versenyjogra, mint amit „fogyasztóvédelmi” céllal is bír: 

végeredményben a verseny folyamata maga is arra szolgál, hogy a fogyasztók számára hasznot 

hajtson.”21). A verseny ugyanis alacsonyabb árakhoz, jobb minőségű termékekhez és 

szolgáltatásokhoz, valamint szélesebb termékválasztékhoz vezet, amely eredmények 

nyilvánvalóan kedvezőek a fogyasztók számára. A versenyjogi jogalkotásban és 

jogalkalmazásban – többek között – a következő példák  hozhatóak fel a fogyasztó és a 

fogyasztói jólét kiemelkedő szerepére: a releváns piac meghatározásánál a keresleti 

helyettesíthetőség a fogyasztó szempontjából történik22; a versenykorlátozó megállapodás csak 

akkor mentesülhet a tilalom alól, ha lehetővé teszi – többek között – a fogyasztók méltányos 

részesedését az abból származó előnyből23; az erőfölénnyel való visszaélés esetében is a 

jogsértés alapvetően a fogyasztók számára ténylegesen vagy potenciálisan kifejtett hatás 

alapján ítélendő meg24; a versenyjogi beavatkozás lényeges feltétele a fogyasztói érdekek 

sérelme.25 Az emblematikus Microsoft-ítélet fontos példája annak, hogy a versenyjogi 

                                                 

20 Erre példaként ld. – többek között – a Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt 

magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról, 8. és 10. pontjait; ld. továbbá A verseny szabadságával 

kapcsolatos, a GVH által követett alapelvek (2007); ld. ezenkívül Communication from the Commission, 

Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal 

co-operation agreements, 2011/C 11/01 

21 Ld. Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 19. old. 

22 Ld. A Bizottság közleménye a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról (97/C 

372/03) 

23 Ld. EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdését; ld. Tpvt. 17. §-át.  

24 Ld. Commission decision 1998 Football World Cup OJ [2000] L 5/55, 99-100. pontjait; ld. továbbá A verseny 

szabadságával kapcsolatos, a Gazdasági Versenyhivatal által követett alapelvek, Gazdasági Versenyhivatal, 

Budapest, 2007, 3.129. pontját; ld. továbbá az alább tárgyalandó, erőfölénnyel való feltételezett visszaélés kapcsán 

indult versenyfelügyeleti eljárásokat. 

25 Ld. pl. Vj–42/2006. (Magyar Telekom Távközlési Nyrt.) sz. határozat; Vj-157/2004. sz. határozat 81. pontját; 

Vj-145/200. sz. határozat 49. pontját 
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jogalkalmazás miként tekinti a fogyasztót központi szereplőnek egy adott piaci gyakorlat 

megítélésénél: „[a] fogyasztói döntések [Microsoft] általi korlátozása annál is inkább káros a 

fogyasztókra, mert […] a munkacsoportszerverekhez való konkurens operációs rendszereket 

számos, a fogyasztók által nagyon fontosnak tekintett funkció, mint például a rendszer 

„megbízhatósága és elérhetősége”, vagy a „szerverekhez való operációs rendszerbe foglalt 

biztonság” tekintetében jobbnak tartották a Windows operációs rendszereknél”.26 Az Európai 

Unió Bíróságának Post Danmark ítélete pedig szintén jól illusztrálja, hogy egy erőfölényes 

vállalkozás magatartásának versenyellenes hatásait ellensúlyozhatja a fogyasztóknak juttatott 

előnyökkel annak érdekében, hogy magatartása ne minősüljön az erőfölénnyel való visszaélés 

tilalmába: „[ha előzetesen az kerülne megállapításra, hogy] fennállnak a Post Danmarknak 

[mint erőfölényes vállalkozásnak] betudható versenyellenes hatások, [akkor ez a vállalkozás] 

igazolhatja azon cselekményeit, amelyek az EK 82. cikkben [jelenleg: EUMSz. 102. cikkben] 

foglalt tilalom hatálya alá eshetnek és […] bizonyíthatja, hogy a magatartása által előidézett 

kiszorító hatást ellentételezhetik, esetleg meg is haladhatják a hatékonyságban jelentkező 

előnyök, amelyekből a fogyasztók is részesülnek; [e]z utóbbi tekintetben az erőfölényben lévő 

vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a vizsgált magatartásból eredő esetleges 

hatékonyságnövekedés semlegesíti az érintett piacokon a versenyre és a fogyasztók érdekeire 

valószínűleg káros hatásokat, továbbá hogy e hatékonyságnövekedés az említett magatartásnak 

köszönhetően megvalósítható, illetve megvalósítható volt, hogy e magatartás nélkülözhetetlen 

ennek megvalósításához, és hogy nem zárja ki a hatékony versenyt azáltal, hogy a tényleges 

vagy potenciális verseny fennálló forrásainak egészét vagy nagy részét megszünteti”.27  

Az Európai Bizottság „ars poetica-ját” és stratégiai célkitűzéseit jelentő éves irányítási terv is 

egyértelmű célként jeleníti meg a fogyasztói jólét növelését: „[t]he objective at the heart of EU 

competition policy is to enhance consumer welfare and efficiently functioning markets by 

protecting competition from market distortions whether originating from Member States 

(distortive State aids) or market players including public undertakings with special or exclusive 

rights (distortive unilateral or coordinated behaviour), or mergers that would significantly 

impede effective competition. Undistorted competition on the market enhances consumer 

welfare and promotes productivity and growth through allocative efficiency (entry of more 

                                                 

26 Ld. az Elsőfokú Bíróság ítélete (2007. szeptember 17.) a T-201/04. sz. ügyben (Microsoft Corp. kontra Európai 

Közösségek Bizottsága), 652. pontját 

27 Ld. az Európai Unió Bírósága ítélete (2015. október 6.) a C-23/14. sz. ügyben (Post Danmark A/S kontra 

Konkurrencerådet), 47-49. pontjait; ld. továbbá British Airways kontra Bizottság ítélet, C-95/04 P, 

EU:C:2007:166, 86. pont; ld. ezenkívül TeliaSonera Sverige ítélet, C-52/09, EU:C:2011:83, 76. pont. 
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efficient firms and exit of less efficient firms), productive efficiency (incentives for a firm to 

become more efficient) and dynamic efficiency (innovation moving the technological 

frontier)”28. 

A Gazdasági Versenyhivatal által közzétett jogalkalmazási alapelvek is számos helyen utalnak 

a fogyasztói jólét elve érvényre juttatásának fontosságára („[a] GVH által követett elvek 

vezérfonala a hosszú távú fogyasztói jólétre való törekvés”29; [a] GVH a hosszú távú fogyasztói 

jólét szempontjából ítéli meg a különféle piaci fejleményeket […]”30; „[a] GVH-nak a 

piacgazdaság működésében betöltött szerepe annak elősegítése, hogy a piacok jól, vagyis 

versenyző módon és a fogyasztók hasznára működjenek. Ez a verseny szabadságával 

kapcsolatosan azt igényli, hogy a GVH a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így 

a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi 

rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a 

versenyt, illetve, hogy ahol verseny jelenleg nem lehetséges, elősegítse a versenyt 

megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását. A végső cél tehát a hosszú 

távú fogyasztói jólét és a hatékonyság (amely végső soron a versenyképesség fokozásán 

keresztül a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást, vagyis az életszínvonal emelését is 

segíti), az eszköz pedig a verseny.”31). Ezenkívül „[a]mikor a GVH egy piaci magatartás  

előnyeit  és  hátrányait  mérlegeli,  akkor  hátrányként  a verseny  korlátozását  veszi  

figyelembe.  Ennek során nem csupán az elemzés időpontjában már ténylegesen bekövetkezett 

hatásokat, hanem a verseny veszélyeztetését is hátránynak tekinti. A versenyhatások 

értékelésekor a GVH külön figyelmet fordít az árakra vonatkozó korlátozásokra, és az ilyen 

korlátozásokat rendszerint különösen érzékenynek tekinti. A vizsgált magatartás előnyös 

hatásaiként a GVH a versenyt erősítő, valamint a hatékonyságot közvetlenül javító hatásokat 

veszi figyelembe. A hatékonyság fogalma itt tág értelemben szerepel, és magában foglalja mind 

az allokációs, mind a termelési, mind pedig a dinamikus hatékonyságot. A mérlegelés során a 

GVH ezen egymással ellentétes hatásokat a hosszú távú fogyasztói jólét szempontjából 

értékeli.”32 

                                                 

28 Ld. European Commission, DG-Competition, Management Plan, 2015, 12. old. 

29 Ld. továbbá A verseny szabadságával kapcsolatos, a GVH által követett alapelvek (2007), 20. old. 

30 Idem. 19-20. old. 

31 Idem. 7-8. old. 

32 Idem. 8-9. old. 
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Ezenkívül megállapítható, hogy mind a fogyasztóvédelem, mind pedig a versenyjog azt segítik 

elő, hogy a fogyasztók valódi döntéseket – s ne csak „látszatdöntéseket” – hozhassanak.33 (A 

„tökéletes fogyasztót”, aki minden információ birtokosa, maximálisan racionális és átlag feletti 

intelligenciával rendelkezik, valószínűleg nem érintenék a tisztességtelen ÁSZF-ek, hiszen 

ismerné, és azonnal felismerné szerződő partnerének jogellenes klauzuláit. Azonban még az 

ilyen fogyasztó sem lenne védve a versenyjogi jogsértésekkel szemben. Ez ugyanis rajta kívül 

álló tényezők függvénye. Még a „tökéletes fogyasztó” is sokszor kénytelen a kartellező 

vállalkozásoktól árut vagy szolgáltatást venni.34). 

A fentiekhez hozzátartozik, hogy a versenyjog alapvetően a fogyasztón kívüli körülményekre 

kíván hatni (pl. a vállalkozások kartellezésének tilalmával, amely versenyárat, innovációt, stb. 

von maga után), míg a fogyasztóvédelmi magánjog ÁSZF-ekre vonatkozó egyes szabályai 

magából a fogyasztóból kiinduló választást veszi védelmébe (pl.: meghatározott információkat 

kell az ÁSZF tartalmáról a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, stb.), valamint szankcionálja az 

ÁSZF tisztességtelenségét is. Prima facie úgy tűnik tehát, hogy az ÁSZF-ek alkalmazásának 

mikéntjét korlátok közé szorító fogyasztóvédelmi magánjogi rendelkezések a versenyjoghoz 

képest közvetlenebbül valósítják meg a fogyasztóvédelmet, valójában azonban azok a 

versenyfelügyeleti eljárások, amelyek ÁSZF-ek által megvalósított magatartások versenyjogi 

rendelkezésekbe ütközését állapították meg, valójában szintén közvetlenül szolgálták a 

fogyasztók védelmét.  

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a versenyjogi szabályoknál a fogyasztóvédelmi (magán)jogi 

szabályok lényegesen szerteágazóbbak, hiszen míg a versenyjogi normák alapvetően a piaci 

kudarcok és torzítások elkerülését igyekeznek előmozdítani, addig a fogyasztóvédelmi 

(magán)jogi normák számos részterületet is magában foglalnak (pl.: tisztességtelen ÁSZF-ek, 

távollévők között létrejött szerződések, fogyasztási kölcsönnel kapcsolatos szabályok, stb.)35. 

                                                 

33 Ld. Thomas WILHELMSSON, Cooperation and competition regarding standard contract terms in consumer 

contracts, in: European Business Law Review [2006], 50. old.; ld. továbbá Paolisa Nebbia,  Standard form 

contracts between unfair terms control and competition law, European Law Review, 2006, 103. old. 

34 Érdekes példát hoz AVERITT / LANDE: még, ha a „tökéletes fogyasztó” számítana is arra, hogy valamely piacon 

kartellezni fognak a vállalkozások vagy egy monopólium szerez teret, még akkor sem biztos, hogy – még mielőtt 

ezek a jelenségek megjelennek – előre ki tudná elégíteni igényeit. Ennek nehézségét illusztrálja a Microsoft esete: 

még ha tudta volna is a „tökéletes fogyasztó”, hogy a Microsoft később monopolhelyzetre tesz szert, még akkor 

sem lett volna könnyű egy olyan stratégia kialakítása, amellyel – később – versenypiaci áron tud hozzájutni az 

általa igényelt termékhez. Ld. Neil W. AVERITT / Robert H. LANDE, Consumer Sovereignty: A Unified Theory of 

Antitrust and Consumer Protection Law, 65 Antitrust Law Journal 713 (1997), 716. old. 

35 Ezzel kapcsolatban ld. The Interface between Competition and Consumer Policies, OECD, 2008, 17. old. 
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Ezenkívül, míg a versenyjog hatása alapvetően teljes piacokat fog át, addig a fogyasztóvédelmi 

(magán)jog főként mikroszintű problémákkal foglalkozik36. 

A fentiekhhez kapcsolódóan érdemes kiemelni a két jogág érvényre jutásának mikéntjét. Mind 

az ÁSZF-ekre vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi, mind pedig a versenyjogi normák 

alkalmazásra kerülhetnek magánjogi, ill. közjogi eszközök révén. A versenyjog esetében az 

abban foglalt tilalmaknak alapvetően az állami közhatalom (tagállami versenyhatóság, ill. az 

Európai Bizottság) szerez érvényt, azonban kiemelendő, hogy a versenyjogi követelmények ún. 

magánjogi jogérvényesítés útján („private enforcement of competition law”) is érvényre 

juttathatóak37. Ami a fogyasztóvédelmi magánjogot illeti, érdemes megjegyezni a közérdekű 

kereset lehetőségét, mint közjogi eszközt, valamint lényeges megemlíteni, hogy bizonyos 

körülmények között – amint azt alább részletesen tárgyaljuk – az ÁSZF semmisségét a 

tagállami bíró köteles hivatalból figyelembe venni. 

Végül kiemelendő, hogy a jelen disszertáció elemzésének tárgyát képező fogyasztóvédelmi 

magánjogi és versenyjogi szabályokat – ahogy az a jelen kutatásban részletesen bemutatásra 

kerül – erősen determinálja az európai uniós jog, ill. mindkét normarendszer jelentős 

építőkockáját jelenti az európai uniós belső piacnak.   

 

A disszertáció kutatási módszertana 

 

Ami a kutatásom módszerét illeti, mind a fogyasztóvédelmi magánjogi, mind pedig a 

versenyjogi elemzés során lényeges szempont volt a jogalkalmazás megfelelő mélységű 

elemzése. A 93/13/EGK tanácsi irányelvnek a tagállamok általi implementálását – áttekintő 

jelleggel – komparatív módszerrel értékelem. A tagállami bíróságok az Irányelv belső jogba 

való átültetését követően a nemzeti bíróságok számos kérdést intéztek az Európai Unió 

Bíróságához (ebben a magyar jogalkalmazó fórumok, amint azt a disszertáció is bemutatja, igen 

aktívak voltak), kérve ez utóbbinak jogmagyarázatát a hivatkozott irányelvre vonatkozóan. Az 

EU Bírósága által adott jogi iránymutatások kiemelkedő jelentőségűek a tagállamok 

                                                 

36 Ld. CSERES Katalin, Competition Law and Consumer Protection, European Monographs, Kluwer Law 

International, 2005, 307. old. 

37 Erre vonatkozóan ld. BASSOLA Bálint / FEJES Gábor, Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető polgári jogi 

igények – néhány alapvetés, in: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények (szerk.: 

BOYTHA Györgyné), HVG-Orac, Budapest, 2008, 15-37. old. 
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jogfejlődése szempontjából, ezért ezen ítéleteknek a disszertáció témája szempontjából fontos 

megállapításainak elemzésére is kiemelt hangsúlyt fektetek.  Tekintettel arra, hogy a 

versenyjogi tilalmakat megfogalmazó magyar és európai uniós jogszabályhelyek csupán 

néhány mondatból állnak, ezért annak értelmezését a jogalkalmazó szervek adják. 

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása óta a magyar közigazgatási 

szerveknek és bírói testületeknek figyelembe kell venniük versenyjogi jogalkalmazásuk során 

az európai uniós versenyjogi joggyakorlatot is, ennek megfelelően dolgozatomban kiemelt 

szerepet kap az hazai ítélkezési gyakorlat elemzésén kívül az európai uniós jogalkalmazó 

szervek jogértelmezésének az értékelése is. Ennek megfelelően figyelembe vettem az Európai 

Unió Bíróságának és Törvényszékének, ill. – ahol releváns – főtanácsnoki indítványainak, 

valamint az Európai Bizottságnak a joggyakorlatát is. Ezenkívül – elemző, analitikus módszer 

alkalmazásával – a jogirodalomnak a jogesetek értelmezésére vonatkozó megállapításait is 

kritikai értékelésnek vetettem alá. Az egyes fejezetek végén az adott szerkezeti egységekhez 

kapcsolódó kutatási eredményeimet, ill. következtetéseimet összegeztem. 

 

A disszertáció kutatási struktúrája 

 

Az iméntiekben kifejtetteknek megfelelően disszertációm a következő kutatási struktúrát 

követi. Kutatásomban először részletesen, az egyes jogintézményekre lebontva (fogyasztó és 

fogyasztói szerződés meghatározása; ÁSZF-ek szerződéstartalommá válása; szerződéses 

kikötés tisztességtelenségének mibenléte; a tisztességtelenség jogkövetkezménye, stb.) 

elemzem, hogy hogyan jött létre az általános szerződési feltételeket szabályozó magyar 

fogyasztóvédelmi magánjog, ill. ennek során különös figyelmet fordítok a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 

elemzésére és az ahhoz kapcsolódó európai uniós joggyakorlatra is. Ezt követően azt vizsgálom, 

hogy a versenykorlátozó megállapodások tilalmára (megállapodás, összehangolt magatartás, 

vállalkozások szövetségének döntése) vonatkozó joggyakorlat miként kezeli az ÁSZF-eket 

magukban foglaló tényállásokat: ennek során azt értékelem, hogy – kiindulva a részletesen 

elemzett joggyakorlatból –, egy megállapodás (vállalati szövetségi döntés) tárgyát képező olyan 

modell-ÁSZF-nek, amely a vállalkozásoknak a harmadik személyek (fogyasztók) irányába 

érvényre juttatandó szerződési feltételeit tartalmazza, az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése, 

ill. a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése, valamint a mentesülés vonatkozásában az EUMSz. 101. 

cikkének (3) bekezdése, ill. a Tpvt. 17. §-a szerinti vizsgálatánál milyen versenyjogi 
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szempontok vehetőek figyelembe. Ezután az erőfölénnyel való visszaélés tilalmára (EUMSz. 

102. cikk; Tpvt. 21. §) vonatkozó joggyakorlatot elemzem: ennek során azt kutatom, hogy egy 

fogyasztói szerződésben alkalmazott, általános szerződési feltételekkel létrejött szerződéses 

jogviszony során a gazdasági erőfölényes vállalkozás az „indokolatlan előny kikötése”, 

valamint a „hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése” tényállások vonatkozásában 

hogyan valósíthat meg az ÁSZF-ek révén visszaélést. Egyúttal – mind a versenykorlátozó 

megállapodás tilalma, mind pedig az erőfölénnyel való visszaélés tilalma vonatkozásában – 

értékelem, hogy melyek azok a területek, ahol a versenyjogi jogalkalmazás kapcsolódhat a 

fogyasztóvédelmi magánjoghoz, ill. a versenyjogi jogalkalmazás támaszkodhat-e, és ha igen, 

mely pontokon a fogyasztóvédelmi magánjogi joganyagra és joggyakorlatra. 
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I. A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános 

szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi 

magánjog vonatkozásában 

 

Az alábbiakban részletes vizsgálat tárgyává teszem a fogyasztói szerződésekben alkalmazott 

általános szerződési feltételek fogyasztóvédelmi magánjogi megközelítését. Ennek 

megfelelően először – tekintettel arra, hogy az általános szerződési feltételekre irányadó 

tagállami, így a magyar szabályozást is alapvetően meghatározta a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv – a 

vonatkozó joganyag európai uniós jogi aspektusait tárgyalom. Ennek során részletesen kitérek 

arra, hogy az Európai Unió Bírósága egy sor ítéletében hogyan értelmezte az Irányelv egyes 

rendelkezéseit és ennek megfelelően milyen iránymutatással szolgált a tagállamok jogalkotói 

és jogalkalmazói számára. Részletesen elemzem, hogy a magyar jogalkotó hogyan valósította 

meg az Irányelv átültetését, ill. a jogalkotás során milyen problémák merültek fel, valamint 

kitérek a magyar bíróságok vonatkozó joggyakorlatára is. 

 

1. A fogyasztói szerződésekben használt általános szerződési 

feltételekre alkalmazandó joganyag 

 

A) A fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen kikötésekről szóló 

93/13/EGK irányelv megalkotásának szükségessége, céljai és jogi alapja 

 

a) Az európai közösségi (uniós) szabályozás szükségessége és céljai 

 

A fogyasztói szabványszerződésekben alkalmazott tisztességtelen klauzulák európai közösségi 

szintű szabályozására egyrészt az a felismerés adta az indítékot, amely szerint a tagállamok 

általános szerződési feltételeket legkülönbözőképpen szabályozó rendelkezései akadályát 

képezték az Európai Közösséget létrehozó Római Szerződésben célul kitűzött olyan belső piac 

kialakításának, ahol a szolgáltatások, az áruk, a tőke és a személyek az országhatárokon át 

szabadon áramolhatnak. Másrészt ez a jogalkotási sokszínűség a versenyre is visszahúzó 
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hatással van38: ha ugyanis a tagállamok rendkívül különbözőképpen kezelhetnék a fogyasztói 

szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételeket, akkor az EU által célként kitűzött 

ún. „level playing field” kerülhetne veszélybe. A fogyasztó pedig – még ha esetleg alacsonyabb 

árral kecsegtetik is – bizalmatlan marad a másik tagállamban ajánlott áruval vagy 

szolgáltatással kapcsolatban, ha például nem tudja pontosan, hogy mely esetekben 

érvényesítheti kellékszavatossági igényét, milyen jogi védelemben részesül ÁSZF-eket 

tartalmazó megállapodás megkötésénél vagy mely határidők kötelezik. Mivel tehát a nemzeti 

fogyasztóvédelmi szabályozások közvetlen hatással bírnak az áruk és a szolgáltatások 

tagállamok közötti forgalmára és egyúttal a határokon átívelő versenyre, ezért 

elengedhetetlennek tűnt az európai közösségi szintű megoldáskeresés a szóban forgó területen.  

Az Irányelv által lefedett terület szabályozása a tagállamok többségében már az Irányelvet 

megelőzően is létezett valamilyen formában,39 azonban az egyes országok megoldásai igen 

eltérőek voltak.40 Tekintettel arra, hogy a szóban forgó joganyag az egyes tagállamok 

magánjogának a részét képezni, amelyen nemzeti jogi determináltság igen erős, ezért a 

közösségi jogalkotó a tagállami jogok különbözőségében rejlő problémát az eladó vagy 

szolgáltató, illetve fogyasztó között kötött szerződésben (fogyasztói szerződés41) alkalmazott 

tisztességtelen szerződési kikötésekre vonatkozó tagállami szabályozások közelítése42 által 

tartotta kezelhetőnek43.  

Az Irányelv megalkotásának indokát képezi továbbá a felbomlott szerződési egyensúly 

visszaállításának a szükségessége.44 Ezt tükrözi az Európai Bíróság joggyakorlata, amely 

szerint „az irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó 

az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van, mind tárgyalási lehetőségei, 

mind pedig információs szintje tekintetében, amely helyzet az eladó vagy szolgáltató által 

                                                 

38 Ld. REMIEN, 35. oldal. 

39 Ld. pl. a Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Németországban  (1977), az Unfair Contract Terms Act az Egyesült Királyságban (1977), a Loi sur la protection 

des consommateurs Franciaországban (1978), stb. 

40 Vö. TAKÁTS, 58. skk. oldal. 

41 Ld. Irányelv Preambulumának 10. bekezdését 

42 Ld. Irányelv 1. cikkének (1) bekezdését 

43 Ld. EC Consumer Law Compendium, The Consumer Acquis and its transposition in the Member States (editors: 

Hans SCHULTE-NÖLKE / Christian TWIGG-FLESNER / Martin EBERS), 2008 

44 Ld. Irányelv Preambulumának 9. bekezdését, mely szerint az „áruk megvásárlóit és a szolgáltatások 

igénybevevőit meg kell védeni attól, hogy az eladó vagy a szolgáltató visszaéljen hatalmával és különösen az 

egyoldalú szabványszerződésekkel, valamint az alapvető fogyasztói jogoknak a szerződésekből való 

tisztességtelen kizárásával szemben kell megvédeni őket.”. 
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előzetesen meghatározott feltételek elfogadásához vezet, anélkül hogy a fogyasztó befolyásolni 

tudná ezek tartalmát.”45 Ennek megfelelően a „fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti 

egyenlőtlen helyzetet csak a szerződő feleken kívüli, pozitív beavatkozás egyenlítheti ki.”46 

Az Irányelv ún. minimum jogharmonizálásra47 törekszik. Ez alatt az értendő hogy a tagállamok 

számára biztosított annak lehetősége, hogy az átvétel során nemzeti jogukban a fogyasztók 

számára egy magasabb védelmi szintű szabályozást valósítsanak meg.48 A spanyol szabályozás 

megítélése kapcsán az Európai Unió Bírósága világossá tette, hogy a tagállamok – az irányelv 

által szabályozott terület egészén – magában az irányelvben előírtnál szigorúbb szabályokat 

alkothatnak, feltéve, hogy azok célja a fogyasztók magasabb szintű védelmének a 

megvalósítása49.  

E vonatkozásban kiemelendő, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelv ugyan nem változtatta 

meg az Irányelvnek az imént kifejtett alapállását, azonban a következő kötelezettségeket rótta 

a tagállamokra „[a]mennyiben egy tagállam a[z Irányelv] 8. cikkével összhangban 

rendelkezéseket fogad el, arról, valamint annak minden későbbi változásáról tájékoztatja a 

Bizottságot, így különösen, ha az említett rendelkezések: a tisztességtelenség vizsgálatát 

kiterjesztik az egyedi tárgyalások tárgyát képező szerződési feltételekre és az ár vagy díjazás 

megfelelőségére, vagy a tisztességtelennek tekintendő szerződési feltételek felsorolását 

tartalmazzák. A Bizottság az [előző] bekezdésben említett tájékoztatást a fogyasztó és a 

kereskedő számára – többek között az e célra létrehozott és fenntartott internetes honlapon 

keresztül – könnyen hozzáférhetővé teszi. A Bizottság az [előző] bekezdésben előírt 

                                                 

45 Ld. a C-137/08. sz. VB Pénzügyi Lízing-ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 46.; ld. továbbá a C-240/98–

C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 2000. június 27-én hozott ítélet 

[EBHT 2000., I-4941. o.] 25. pontját; ld. ezenkívül a C-168/05. sz. Mostaza Claro-ügyben 2006. október 26-án 

hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.] 25. pontját; ld. továbbá a C-40/08. sz. Asturcom Telecomunicaciones 

ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., I-9579. o.] 29. pontját. 

46 Ld. C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 48. pontját; ld. továbbá a 

C-40/08. sz. Asturcom Telecomunicaciones ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., I-9579. o.] 

31. pontját; ld. a C-168/05. sz. Mostaza Claro-ügyben 2006. október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.] 

26. pontját; ld. ezenkívül C-240/98–C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 

2000. június 27-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-4941. o.] 27. pontját 

47 Ld. Irányelv Preambulumának 12. bekezdését 

48 Ld. Irányelv 8. cikkét. Megemlítendő, hogy a tagállamok többsége élt is ezzel a lehetőséggel.  

49 Ld. a C-484/08. sz. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid kontra Asociación de Usuarios de Servicios 

Bancarios (Ausbanc) ügyben 2010. június 3-án hozott ítéletet 



 24 

tájékoztatást továbbítja a többi tagállamnak és az Európai Parlamentnek. A Bizottság 

konzultációt folytat az érdekelt felekkel az említett tájékoztatás tekintetében.”50 

Megjegyzendő, hogy az Irányelv minimum jogharmonizálásra való törekvését arra hivatkozva 

érte bírálat a jogirodalom részéről,51 hogy a fenntartható gazdasági növekedést hosszú távon 

alapvetően a teljes jogharmonizáció szolgálja. Ez tenné ugyanis lehetővé a vállalkozásoknak, 

hogy a belső piacon a szóban forgó területen ugyanazokkal a kötelezettségekkel 

számolhassanak, a fogyasztóknak pedig, hogy úgy vásárolhassanak árut és vehessenek igénybe 

szolgáltatásokat, hogy a nemzetileg különböző fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel kelljen 

szembesülniük52. A minimum jogharmonizáció azonban – elméletileg – éppen az Irányelv által 

kitűzött törekvést, tehát a hasonló tagállami szabályok létrehozásának célját sodorja veszélybe 

(ahogy arra utaltunk, az Irányelv lehetővé teszi, hogy a tagállamok szigorúbb szabályozást 

vezessenek be és egyes tagállamok – például Spanyolország – éltek is e lehetőséggel, tehát 

valójában jelenleg is különbözőek az Irányelv által érintett egyes tagállami jogi normák). 

Mindazonáltal a tapasztalat azt mutatja, hogy a fent felvázolt megoldásból egyenlőre nem 

adódtak áthidalhatatlan nehézségek (ez a következtetés az Európai Unió Bíróságának 

vonatkozó joggyakorlata alapján vonható le – az egyes ítéletek részletes elemzését az 

alábbiakban végzem el). 

A fentiekhez kapcsolódóan figyelemre méltó fejleménye az európai uniós jogfejlődésnek a 

2013 végéig a tagállami jogokba átültetett, a fogyasztói jogokról szóló irányelv megközelítése. 

A 93/13/EGK Irányelvben is alkalmazott minimális jogharmonizálás helyett a fogyasztói 

jogokról szóló irányelv teljes körűen harmonizálja a következő területeket: a fogyasztók részére 

a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatás, a fogyasztó elállási joga távollevők 

között kötött szerződés és üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén, továbbá az áruk 

átadásának és a kárveszély átszállásának bizonyos aspektusai53. 

                                                 

50 Ld. a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2011/83/EU irányelv (2011. október 25.), 32. cikk 

51 Vö. HONDIUS, 134. oldal.  

52 Ld. a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2011/83/EU irányelv (2011. október 25.). A 

hivatkozott irányelv hatásait elemzi STRAETMANS, Gert / CAUFFMAN, Caroline, Legislatures, courts and the unfair 

terms directive, in: The Judiciary, the legislature and the EU internal market (szerk.: Phil Syrpis), Cambridge 

University Press, 2012, 113. old. 

53 Ld. a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 2011/83/EU irányelv (2011. október 25.). 
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b) Az Irányelv megalkotásának jogi alapja 

 

Az Irányelv megalkotásának formális jogi alapját ugyan az Európai Közösséget létrehozó 

Szerződésnek a belső piac fokozatos létrehozását célzó, a tagállami jogszabályok közelítésére 

vonatkozó 100A. cikke jelentette, azonban nyilvánvaló, hogy a közösségi jogalkotó célja erősen 

fogyasztóvédelmi indíttatású is volt54. Ezt bizonyítja, hogy az Irányelv hivatkozik a 

fogyasztóvédelem fontosságára a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek 

vonatkozásában55, amely tükrözni tűnik a fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítására 

és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítására vonatkozó közösségi (uniós) 

kötelezettséget is.56 

 

B) Az Irányelv európai uniós tagállamok általi implementációja 

 

Az irányelvben, mint európai uniós jogi normában meghatározott célok minden címzett 

tagállamra kötelezőek, azonban a forma és az eszközök megválasztásában a tagállamok 

dönthetnek.57 Az Európai Bíróság a szóban forgó Irányelv kapcsán is megerősítette azon 

jogelvét, amely szerint „jóllehet nem szükségszerű, hogy az irányelvek átültetése minden 

tagállamban jogalkotás útján történjen, az állandó joggyakorlat szerint elengedhetetlen, hogy a 

szóbazn forgó nemzeti jog hatékonyan biztosítsa az irányelv teljes mértékű alkalmazását, hogy 

a nemzeti jogszabályból következő jogi helyzet kellően pontos és világos legyen, hogy a 

                                                 

54 Ld. NEBBIA, Paolisa, Unfair Contract Terms in European Law: A Study in Comparative and EC Law, Hart 

Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007, 3. old.  

55 Ld. Irányelv Preambulumának 8. bekezdését 

56 Ld. EUMSz. 169. cikkének (1) bekezdését (korábban: EKSz. 153. cikkének (1) bekezdése); ld. Jules STUYCK, 

'European Consumer Law After the Treaty of Amsterdam: Consumer Policy In or Beyond the Internal Market?' 

(2000) 37 Common Market Law Review, Issue 2, 367–400. old. Véleményem szerint jelzésértékű és az európai 

uniós fogyasztóvédelem további fejlődésének alapfilozófiájaként értékelendő, hogy az EUMSz. „Alapelvek” 

részének „Általánosan alkalmazandó rendelkezések” címe alá került az a szabály, mely szerint a fogyasztóvédelmi 

követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós politikák és tevékenységek meghatározásakor és 

végrehajtásakor (EUMSz. 12. cikkét (korábban: EKSz. 153. cikkének (2) bekezdése). 

57 Ld. EUMSz. 267. cikkét 
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jogalanyok megismerhessék jogaik teljességét, és – adott esetben – a nemzeti 

igazságszolgáltatási szervek előtt hivatkozhassanak ezekre”58.  

Az alábbiakban arra térek ki, hogy egyes tagállamok hogyan valósították meg az 93/13/EGK 

sz. irányelvnek a belső jogukba történő átültetését59, a későbbiekben pedig az egyes 

jogintézmények kapcsán részletes elemzés tárgyává teszem a magyar megoldást.  

 

a) Egyes tagállamok implementációs megoldásai 

 

A magyar jogi implementációs megoldás előtt érdemes röviden kitérni arra, hogy néhány 

euróapi uniós tagállam – az Irányelv megszületése előtt – milyen jogi választ adott az ÁSZF-

ek gazdasági életben való megjelenésének kihívásaira, illetve hogyan vették át belső jogukba 

az Irányelvet.  

Franciaországban már az 1978-as fogyasztóvédelmi törvényben60 megtalálható volt a 

fogyasztónak a tisztességtelen szerződési feltételekkel szembeni védelme61, majd ezt a 

szabályozást emelték be a Code de la Consommation-ba.62 Ami a Code de la Consommation-t 

illeti, kódexnek tűnik, valójában azonban egy törvényekből és rendeletekből álló, tematikailag 

strukturált gyűjtemény (kompiláció), amelyben a jogszabályok ugyan mind a 

fogyasztóvédelemmel/fogyasztással (consommation) kapcsolatosak, azonban nemcsak 

magánjogi természetűek, hanem részben közigazgatásiak is.63 Így tehát nem egy kódexet 

alkotott a francia jogalkotó, hanem tulajdonképpen csak hasonló jogviszonyokat szabályozó 

                                                 

58 Ld. különösen a C-144/99. sz., Bizottság kontra Hollandia ügyben 2001. május 10-én hozott ítélet [EBHT 2001., 

I-3541. o.] 17. pontját és a C-478/99. sz., Bizottság kontra Svédország ügyben 2002. május 7-én hozott ítélet 

[EBHT 2002., I-4147. o.] 18. pontját. 

59 Az egyes tagállami implementációk részletes áttekintését adja: EC Consumer Law Compendium, The Consumer 

Acquis and its transposition in the Member States (editors: Hans SCHULTE-NÖLKE / Christian TWIGG-FLESNER / 

Martin EBERS), 2008 

60 Ld. Loi n. 78-23 du 10 janvier 1978, chapitre IV. 

61 Erre vonatkozóan ld. Davo, 157–164. oldal; lásd ezenkívül: Huet, 349. skk. oldal; Paisant, 187. skk. oldal; 

GHESTIN/MARCHESSAUX-VAN MELLE, 276. skk. oldal. 

62 Art L. 132-1-től L.135-1-ig. 

63 Ld. a francia fogyasztóvédelmi „kódex” kommentárjait: Code de la consommation, commentée par Pizzio; Le 

Code de la consommation, Édition commentée par l’Association F.O.Consommateur.  
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jogszabályokat szedett egy csokorba.64 Az említett szakaszokat módosította az Irányelv alapján 

hozott 1995-ös törvény.65 

Németországban a joggyakorlatot alapul véve alkottak meg egy különálló jogszabályt, az 1976-

ban elfogadott, majd 1977-ben hatályba lépett, az általános szerződési (üzleti) feltételeket 

szabályozó törvényt66 (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen).67 A német jogalkotó kb. egy évtizede jelentős lépésre szánta rá magát: 

a kötelmi jog reformja (Schuldrechtsreform) keretében az ÁSZF-ekre vonatkozó, az Irányelv 

implementációját is megvalósító szabályozást68 – kisebb módosításokkal – beépítette a BGB-

be.69  

A kodifikáció szempontjából a német szabályozáshoz hasonló a holland törvényalkotó 

megoldása, amely a polgári törvénykönyv 1992. január elsejével életbe léptetett hatodik 

könyvében szabályozza az ÁSZF-eket („Algemene voorwaarden”).70 

A polgári törvénykönyvbe való inkorporáció helyett Portugália71 és Ausztria72 külön törvényt 

alkotott. Luxemburg pedig úgy járt külön utat, hogy ennek a két jogalkotási megoldásnak – tehát a 

polgári törvénykönyvbe való beemelésnek és a külön törvényben történő szabályozásnak – a 

kombinációját valósította meg.73 

Az angol jogban a bírói joggyakorlat74 révén fejlődött ki fokozatosan a gazdasági életben 

megjelenő ún. „standard form contract”, illetve „contract of adhesion” kontrollja.75 Ez 

jelentette a kiindulópontját azoknak a jogszabályoknak, amelyek az ÁSZF-ekben alkalmazott 

                                                 

64 Ennek kritikáját ld. VÉKÁS, 36–38. oldal. 

65 Ld. Loi du 1er février 1995. 

66 Ennek részletes magyarázatát ld. HEINRICHS, 2336–2337. oldal; ld. továbbá LÖWE/GRAF VON 

WESTPHALEN/TRINKER kifejezetten erre a törvényre vonatkozó, rendkívül átfogó kommentárját.  

67 Gazdag németnyelvű bibliográfiát tartalmaz az ÁSZF kérdésköréhez BROX, 27–35. oldal; lásd továbbá 

CAPELLE/CANARIS, 269–272. oldal; lásd ezenkívül KALLWAS, 65–66. oldal; REICH (Europäisches 

Verbraucherschutzrecht), 165–172. oldal; MEDICUS, 43–50. oldal.  

68 Az Irányelv átvételének részletes összehasonlító jogi elemzését adja HART, 649–658. old.; ld. továbbá REICH 

(Europäisches Verbraucherschutzrecht), 165-172. oldal 

69 Ld. 305–310. § BGB 

70 Az Irányelv implementációját megvalósító holland törvényalkotás egyes megoldásaival kapcsolatban erősen 

kritikus HONDIUS, 193–196. oldal. 

71 A portugál jogalkotói megoldáshoz ld. MONTEIRO, 197–204. oldal. 

72 Az osztrák átvételhez ad áttekintést POSCH, 135–142. oldal. 

73 Az Irányelv luxemburgi átvételéhez ld. ELVINGER, 185–192. oldal. 

74 Ld. LOWE/WOODROFFE, 115. skk. oldal. 

75 Uo., 116–123. oldal. 
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tisztességtelen feltételek ellenőrzését kodifikálták a szigetországban.76 A vonatkozó joganyag 

kiegészíti egymást, s a következőket foglalja magában: egyrészt az Unfair Contract Terms Act 

1977-et (ennek hatálya alá tartoznak mind a fogyasztói szerződéseknek, mind pedig a 

gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéseinek tisztességtelen szerződési feltételei; 

azonban ez a törvény kizárólag a felelősség szabványszerződésekben való jogszerűtlen 

korlátozásának vagy kizárásának kérdésével foglalkozik77); másrészt pedig az 1994-ben 

elfogadott, majd 1999-ben módosított Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations-t,78 

amely az Irányelv átvételét valósította meg a szigetországban. Ez utóbbi exemplifikatíve 

nevesíti azokat a blankettaszerződésekben alkalmazott klauzulákat79, amelyek – bizonyos 

feltételek fennállása esetén80 – tisztességtelennek és ennélfogva semmisnek minősíthetőek. 

Ennek megfelelően a felsorolás – az Irányelvben alkalmazott módszerhez hasonlóan – csak 

iránymutató jellegű („indicative and non-exhausting list”). 

 

b) Az átültetés magyar megvalósítása 

 

Amikor az ÁSZF-ek kodifikálásának mikéntje a hetvenes évek második felében felmerült, a 

magyar jogalkotó a Polgári Törvénykönyvbe illesztés mellett döntött.81 Az ÁSZF-eknek a 

magánjogban ekként való szabályozása 1977-ben – ha figyelembe vesszük, hogy egyes nyugati 

államok is ekkor tettek hasonló lépéseket – nemcsak a keleti blokk országai között volt úttörő, 

hanem még a fejlett piacgazdaságokhoz viszonyítva is modernnek számított. Igaz, – el kell 

ismerni – a magyar kodifikáció a nyugatiakhoz képest szűkebb volt, így például a törvényben 

sem az ÁSZF definíciójának, sem a jogi személy oldalán fennálló „indokolatlan egyoldalú 

előny” fogalmának a meghatározására nem került sor. Mai szemszögből figyelemre méltó, hogy 

                                                 

76 Ld. MICKLITZ, Hans-W., The politics of judicial co-operation in the EU – Sunday trading, equal treatment and 

good faith, Cambridge University Press, 2005., 292-423. old. 

77 Ehhez ld. BRADGATE/SAVAGE, 38. oldal; ld. továbbá LOWE/WOODROFFE, 123–143. oldal. 

78 Ehhez ld. WILLETT, 229. oldal; ld. továbbá LOWE/WOODROFFE, 145–163. oldal. 

79 A „Schedule 2 to the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999” tizenhét olyan klauzulát nevez 

meg, amelyek tisztességtelennek tekintendők és amelyek így nem kötik a fogyasztót.  

80 Ld. Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 4. cikk (1) bekezdés, mely szerint az adott klauzula 

tisztességtelensége állapítható, meg, amennyiben az ellentétes a jóhiszeműség és tisztesség elvével („contrary to 

the requirement of good faith”) és amennyiben a fogyasztó hátrányára jelentős egyensúlytalanságot okoz a felek 

jogaiban és kötelezettségeiben („causes a significant imbalance in the parties’ rights and duties under the contract 

to the detriment of the consumer”).  

81 Ld. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1977. évi IV. törvényt 
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a szabályozás alapvetően nem fogyasztóvédelmi indíttatású volt, hanem a gazdaságilag 

„gyengébb fél” számára kívánt védőpajzsot nyújtani. Ez a gyengébb fél adott esetben tehát egy 

gazdálkodó szervezet is lehetett. Az általános szerződési feltételek jogi megközelítésének 

következő stációját a Legfelsőbb Bíróság GK 37. sz. kollégiumi állásfoglalása jelentette.82 Az 

ÁSZF-ekre vonatkozó szabályozás újabb állomása a Ptk.-t módosító 1997. évi CXLIX. 

törvény83 volt, amely az „egyes szerződési szabályok, különösen az általános szerződési 

feltételekre vonatkozó szabályozás korszerűsítése érdekében, figyelemmel a fogyasztóvédelmi 

szempontokra”84 született, s amely az Irányelv magyar jogba való implementációját kívánta 

megvalósítani. 

A hazai polgári jogi kodifikáció történetében ezen Irányelv átvételének abból a szempontból van 

különleges jelentősége, hogy ilyen közvetlen módon első ízben vett át a magyar jogalkotó 

közösségi jogi elemet a Ptk.-ba85. A hazai transzpozíció keretét Magyarország azon 

kötelezettsége jelentette, amelyet az Európai Megállapodásban86 vállalt: ennek értelmében a 

magyar jogrendszer fokozatosan az acquis communautaire-hez közelítendő. 

Ezt követte a 2006. évi III. törvény87 által bevezetett szabályozás. Egyes Ptk.-beli rendelkezések 

módosításának szándéka mögött az említett törvény Általános Indokolása három fő érvet említ: 

                                                 

82 Ld. BH 1983/5., 371. old. Egymás mellé téve az 1977-es Ptk.-módosítás által született ÁSZF-ekre vonatkozó 

rendelkezéseket és a GK. 37-et, megállapítható, hogy míg a Ptk. az ÁSZF-eket tartalmi szempontból közelítette 

meg, addig a GK. 37. kizárólag azzal foglalkozott, hogy az általános szerződési feltételek miként válhatnak a 

szerződés részévé. Ennek részletes kibontását ld. alább. 

83 Ld. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi 

CXLIX. törvényt. Ehhez kapcsolódik – az alábbiakban tárgyalandó – a fogyasztóval kötött szerződésben 

tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II.5.) Kormányrendelet, továbbá a Ptké. módosítása is. 

84 Ld. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi 

CXLIX. törvény Preambulumát.  

85 Ld. FAZEKAS, Judit, Legislative initiatives on European contract law and the proposal for a directive on consumer 

rights = Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Vol. 2, 2011. 139-143. old.; ld. 

továbbá FAZEKAS, Judit, A fogyasztói szerződések tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új Európai 

Uniós irányelv és a magyar jog. Magyar Jog 11/1995, 666. old. 

86 Ld. 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai 

között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 

87 Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvényt 
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egyrészt több olyan európai bírósági88 ítélet született89, mely értelmezte a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 

egyes rendelkezéseit; másrészt a Ptk. reformjának előkészítésével megbízott Kodifikációs 

Főbizottság is változtatásokat javasolt; harmadrészt a jogirodalom is több kritikai észrevételt 

fogalmazott meg az Irányelv átvétele által megvalósított megoldások kapcsán.90  

Ezenkívül a 2009-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „2009-es Ptk.”)91 e 

területen szintén több módosítást eszközöl. Ez utóbbival kapcsolatban lényeges kiemelni, hogy 

– az Országgyűlés 2010-ben hozott döntése értelmében92 – a 2009-es Ptk. nem lép hatályba. Ez 

azt követően történt, hogy az Alkotmánybíróság a jogbiztonság alkotmányos elvébe ütközőnek 

ítélte és megsemmisítette a 2009-es Ptk. hatályba lépéséről szóló rendelkezéseket, mert úgy 

vélte, hogy túlságosan rövid a jogalkalmazók és a jogkeresők számára rendelkezésére álló 

felkészülési idő.93 Az iméntiek ellenére e dolgozatban azért tartom mégis fontosnak tárgyalni a 

2009-es Ptk. egyes rendelkezéseit, mert az elmúlt években zajlott törvényalkotói munka és 

tudományos vita a később újrakezdett kodifikációs folyamatnak is egyik fontos támpontját 

képezte. 

Ezt követően a Kormány 2010. júniusában bizottságokat állított fel az új Polgári Törvénykönyv 

előkészítésére. A Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság 2011. decemberében terjesztette a 

Kormány elé szövegszerű javaslatát (a továbbiakban: „2012-es Ptk.”), amelyet a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium 2012. februárjában társadalmi egyeztetésre bocsátott. Ezt 

követően az Országgyűlés 2013. február 11-én fogadta el a normaszöveget, amely 2014. 

március 15-én lépett hatályba. 

                                                 

88 2009. december 1-jén hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, melynek értelmében ettől az időponttól kezdve az 

Európai Unió jogi személyiséggel rendelkezik, s egyben átveszi az ezt megelőzően az Európai közösségekre 

ruházott hatásköröket. A Lisszaboni Szerződéssel tehát a közösségi jog az Európai Unió jogává vált, az Európai 

Bíróság elnevezése Európai Unió Bíróságára, az Elsőfokú Bíróság neve pedig Törvényszékre módosult. Jelen 

dolgozatban az Európai Bíróság, Elsőfokú Bíróság, valamint közösségi jog elnevezéseket használom a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépését megelőző ítélkezési gyakorlatra történő hivatkozáskor. 

89 Az ebből a szempontból releváns európai bírósági ítéletek elemzését ld. alább. 

90 Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény Általános Indokolása II. fejezetének 

5. pontját.  

91 Ld. a Polgári törvénykönyről szóló 2009. évi CXX. törvényt (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. 

törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. 

törvény 1. §-a értelmében nem lépett hatályba). 

92 Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. törvény 1. §-át 

93 Ld. 436/B/2010. (IV. 26.) AB határozat 
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A korábbi szabályozás szerint az általános szerződési feltételek polgári jogi szabályozásának 

gerincét a Ptk. – és emellett a Ptké.94 – egyes rendelkezései adták95; ezenkívül a Ptk.-t 1997-

ben módosító törvény96 felhatalmazta a kormányt egy, a Ptk.-t kiegészítő, technikai jellegű 

rendelet megalkotására. Így született a 18/1999. (II. 5.) sz. Kormányrendelet a fogyasztóval 

kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről (a továbbiakban: 

„Kormányrendelet”).  

A jogalkotó a Kormányrendeletben foglaltakat beemelte a Ptk.-ba, a Kormányrendeletet pedig 

hatályon kívül helyezte, ezáltal a jelenleg – 2014. március 15-e óta – hatályos szabályozás 

anyagi jogi jogforrása kizárólag a Ptk. (2013. évi V. törvény) lett. 

 

C) Uniós joggyakorlat és tagállami jogalkalmazás 

 

A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételekre vonatkozó tagállami 

joganyag alkalmazásánál meghatározó jelentősége van a vonatkozó európai uniós jognak, 

hiszen a tagállami belső jogoknak – az egyes országok európai uniós tagságánál fogva – részét 

képezi az európai uniós joganyag is (ún. acquis communautaire). Az említett uniós jog pedig 

nemcsak az írott jogot jelenti, hanem a Luxemburgban székelő Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatát is, hiszen ez az uniós testület jogosult az európai uniós jog 

értelmezésére97. A tagállami bíróságoknak és hatóságoknak pedig kötelezettsége, hogy az uniós 

jogot az Európai Unió Bírósága vonatkozó joggyakorlata alapján értelmezzék és alkalmazzák.98 

A fogyasztói szerződésekben használt általános szerződési feltételek esetében ez azt jelenti, 

hogy a jogalkalmazónak figyelembe kell vennie, egyrészt, a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK sz. irányelvet, 

                                                 

94 Többször módosított 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és 

végrehajtásáról. 

95 Az átvétel részleteit kritikusan szemlélve ugyan, de alapjában véve méltatja ezt a megoldást VÉKÁS, 36–

38. oldal; hasonlóan vélekedik KIRÁLY, 325–338. oldal. 

96 1997. évi CXLIX. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

módosításáról, 11. § (4) bekezdés. 

97 Ld. EUMSz. 267. cikkét 

98 Ld. az Európai Bíróság C-224/01. sz. Gerhard Köbler ügyben 2003. szeptember 30-án hozott ítéletének 31. és 

56. pontjait; ld. továbbá az Európai Bíróság C-2/06. sz. Willy Kempter KG ügyben 2008. február 12-én hozott 

ítéletének 34-35. pontjait; ld. ezenkívül az Európai Bíróság ítélete 14/83 Von Colson and Kamann / Land 

Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891; ld. továbbá az Európai Bíróság ítélete 79/73 Harz / Deutsche Tradax 

[1984] ECR 1921. 
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hiszen az említett uniós aktus átültetése révén születtek meg a tagállami szabályok; másrészt 

pedig azokat az európai bírósági ítéleteket99 is, melyek ezt az irányelvet értelmezték100. Ez 

utóbbinak indoka, hogy az EU Bírósága rendelkezik hatáskörrel azokban az uniós normákban 

foglalt fogalmaknak az értelmezésére, amelyeket az EU-ban egységesen kell értelmezni, 

feltéve, hogy az adott uniós jogi aktus nem tesz utalást a nemzeti jogra.101 Ehhez kapcsolódóan 

érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a 93/13/EGK sz. irányelv egyik kulcsfogalma, a 

„tisztességtelenség” esetében például az EU Bírósága a nemzeti bíróságok által figyelembe 

veendő általános szempontokat értelmezheti, azonban nem dönthet ezeknek a szempontoknak 

a konkrét általános szerződési feltételre való alkalmazásáról – arra ugyanis a tagállami bíróság 

rendelkezik hatáskörrel.102 

Az uniós jog tagállami jogban való létezése a gyakorlatban azzal az implikációval jár, hogy a 

hazai bíróságok ill. közigazgatási hatóságok előtt bárki – a vállalkozások és a magánszemélyek 

                                                 

99 Ld. az Európai Bíróság következő ítéleteit: C-478/99 (Commission of the European Communities vs. Sweden), 

7 May 2002; C-243/08 (Pannon GSM Zrt. vs. Sustikné Győrfi Erzsébet), 2009. június 4.; C-168/05 (Elisa María 

Mostaza Claro vs. Centrok Móvil Milenium SL), 2006. október 26.; C-240-24/98 (Océano Grupo), 27 June 2000; 

C-473/00 (Cofidis SA vs. Jean Louis Fredout), 21 November 2002; C-372/99 (Commission of the European 

Communities vs. Italian Republic), 24 January 2002; C-144/99 (Commission of the European Communities vs. 

Kingdom of the Netherlands), 10 May 2001; C-70/03 (Európai Közösségek Bizottsága vs. Spanyol Királyság), 

2004. szeptember 9.; C-167/00 (Verein für Konsumenteninformation vs. Karl Heinz Henkel), 1 October 2002; C-

237/02 (Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG vs. Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter), 

1 April 2004; C-541-542/99 (Cape Snc vs. Idealservice Srl), 22 November 2001; C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga 

János), 2006. január 10.; C-137/08 (VB Pénzügyi Lízing vs. Schneider Ferenc), 2010. november 9.; ld. C-472/10. 

sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet; C-618/10. sz., Banco Español de Crédito SA ügyben 2012. 

június 14-én hozott ítélet; C-453/10. sz., Pereničová ügyben 2012. március 15-én hozott ítélet. A vonatkozó 

joggyakorlat elemzésére vonatkozóan ld. OSZTOVITS András, A közösségi jog hatása a fogyasztói szerződések 

magyar szabályozására és joggyakorlatára, in: Gazdaság és Jog, 2009. december, 12. szám, 11. old.; ld. ezenkívül 

OSZTOVITS András (szerk.) A magyar bírósági gyakorlat az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének 

tükrében 2004-2014. (szerzők BLUTMAN László et al.), Budapest. HVG-ORAC, 2014 

100 Ebből a szempontból figyelemre méltó Hans-W. Micklitz és Norbert Reich közelmúltbeli elemzése, akik 

tanulmányukban részletesen bemutatják, hogy a Európai Unió Bírósága ítéletei révén az Irányelv milyen komoly 

jogfejlődésbeli hatást fejtett és fejt ki ma is („The originally limited impact of the Directive on Member State 

contract law and procedure has been substantially extended – as a metaphor, one may even say that a "Sleeping 

Beauty has been kissed awake" by the Court!”), ld. Hans-W. MICKLITZ, Norbert REICH, 'The Court and Sleeping 

Beauty: The revival of the Unfair Contract Terms Directive (UCTD)' (2014) 51 Common Market Law Review, 

Issue 3, 771–808. oldal. Ami a magyar jogra való hatást illeti, ld. FAZEKAS, Judit, A fogyasztói szerződések 

tisztességtelen szerződési feltételeit szabályozó új Európai Uniós irányelv és a magyar jog. Magyar Jog 11/1995, 

666. oldal. Ld. ezenkívül FAZEKAS, Judit, Legislative initiatives on European contract law and the proposal for a 

directive on consumer rights = Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Vol. 2, 

2011. 139-143. old. 

101 Erre vonatkozóan ld. a 372/82. sz. Ekro-ügyben 1984. január 18-án hozott ítélet (EBHT 1984, 107. o.) 

11. pontját; a C-287/98. sz. Linster-ügyben 2000. szeptember 19-én hozott ítélet (EBHT 2000, I-6917. o.) 

43. pontját; a C-357/98. sz. Yiadom-ügyben 2000. november 9-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-9265. o.) 

26. pontját; a C-245/00. sz. SENA-ügyben 2003. február 6-án hozott ítélet (EBHT 2003, I-1251. o.) 23. pontját; a 

C-55/02. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2004. október 12-én hozott ítélet (EBHT 2004. I-9387. o.) 

45. pontját; a C-188/03. sz. Junk-ügyben 2005. január 27-én hozott ítélet (EBHT 2005., I-885. o.) 27–30. pontját 

és a C-306/05. sz. SGAE-ügyben 2006. december 7-én hozott ítélet (EBHT 2006., I-11519. o.) 31. pontját.  

102 Ld. a C-137/08. sz. VB Pénzügyi Lízing-ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 44. pontját.  
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is – hivatkozhatnak az uniós jogra (pl. abban az esetben, ha egy tagállam nem megfelelően 

implementált egy adott irányelvet, akkor az adott jogkereső személy akár közvetlenül az 

irányelvbeli passzusra is alapíthat jogot103), ugyanúgy mint a nemzeti jogszabályokra: a 

bíróságok és a hatóságok pedig kötelesek alkalmazni azt.104 Ez tehát azt jelenti, hogy az európai 

uniós jog ugyanúgy az adott tagállami belső jog részét képezi, mint bármilyen másik nemzeti 

jogszabály. 

 

2. A fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen általános 

szerződési feltételek 

 

Ahogy arra fent utaltam, az általános szerződési feltételekkel kötött szerződések túlnyomó 

részben fogyasztókkal köttetnek. Ennek megfelelően az alábbiakban a következőket elemzem 

az uniós és a hazai joganyag alapján:  

— mely szerződések esnek a vonatkozó alanyi és tárgyi hatály alá; 

— hogyan határozandó meg az általános szerződési feltétel, ill. az  hogyan válik a 

szerződés részévé; 

— mely általános szerződési feltételek minősülnek tisztességtelennek; 

— melyek a tisztességtelenség lehetséges jogkövetkezményei. 

Az Irányelv célja a tagállami jogok egymáshoz történő közelítése és ezáltal a fogyasztói 

szerződésekben alkalmazott, egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen klauzulákkal szembeni 

védelem meghatározott – minimum – szintjének elérése az Európai Unió tagállamaiban.  

 

  

                                                 

103 Erre vonatkozóan ld. BLUTMAN László, Az Európai Unió joga a gyakorlatban, Budapest, HVG-Orac, 2010. 

104 Például oly módon, hogy a nemzeti jogot az uniós irányelv fényében értelmezik (ld. – többek között – C-106/89 

Marleasing v Comercial Internacional de Alimentación [1990] ECR I-4135).  
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A) Fogyasztó – fogyasztói szerződés 

 

a) Az Irányelv meghatározása 

 

Az Irányelv alapján fogyasztónak („Verbraucher”, „consommateur”, „consumer”) minősül az 

a természetes személy, aki az Irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból 

jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén.105 Az 

Európai Bíróság a Cape-ügyben hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy fogyasztónak – az 

Irányelv alkalmazása szempontjából – csak természetes személy tekinthető.106 

Gazdálkodó szervezetnek (az Irányelv hivatalos fordításában: "eladó vagy szolgáltató"; más 

nyelvi szóhasználattal: „Gewerbetreibender”, „professionnel”, „seller or supplier”) pedig az 

Irányelv szerint minden olyan természetes vagy jogi személy minősül, aki vagy amely az 

Irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy 

foglalkozása körében cselekszik, függetlenül attól, hogy az köz- vagy magánjellegű.107 

Érdemes itt röviden kitérni arra az eltérésre, amely a fogyasztó meghatározásának az egyes 

nyelveken közzétett „irányelv-változatok” között megfigyelhető. A német108, a francia109 és a 

magyar definíció a „köz- vagy magánjelleg” szóhasználatnál egyértelműen a tevékenységre 

utal, míg az angol verzió esetében ez a tulajdonviszonyokra vonatkozik („’seller or supplier’ 

means any natural or legal person who, in contracts covered by this Directive, is acting for 

purposes relating to his trade, business or profession, whether publicly owned or privately 

owned”110). Az imént ismertetett eltérés a joggyakorlatban feltehetőleg nem fog problémát 

okozni, hiszen mindkét megoldás lefedi az adott személyi kört, azonban valószínűsíthető, hogy 

                                                 

105 Ld. Irányelv 2. cikkének b) pontját 

106 Ld. C-541/99. és C-542/99. sz., Cape Snc kontra Idealservice Srl (C-541/99) és Idealservice MN RE Sas kontra 

OMAI Srl (C-542/99) egyesített ügyekben hozott ítélet [OJ 1993 L 95, p. 29] 17. pontját 

107 Ld. Irányelv 2. cikkének c) pontját 

108 „Gewerbetreibender“: eine natürliche oder juristische Person, die bei Verträgen, die unter diese Richtlinie 

fallen, im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, auch wenn diese dem öffentlich-

rechtlichen Bereich zuzurechnen ist (ld. Irányelv 2. cikkének b) pontját). 

109 „Professionnel“: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit 

dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée (ld. Irányelv 2. cikkének b) pontját). 

110 Ld. Irányelv 2. cikkének b) pontját 
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– figyelembe véve az Irányelv más rendelkezéseit is – az Irányelv definíciója feltehetőleg az 

adott tevékenység köz- vagy magánjellegére kívánt utalni.111  

 

b) A magyar jog definíciója 

 

A korábbi meghatározás szerint fogyasztónak – a közüzemi szerződés alkalmazása kivételével 

– „a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül szerződést kötő személy” minősült. A 

magyar jogalkotó később – Magyarország közösségi jogharmonizációs kötelezettségeit 

teljesítendő – a következőképpen finomított ezen a meghatározáson: „fogyasztó: a gazdasági 

vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy”112. Az iméntiekből 

látható, hogy a jogalkotó egyrészt kivette a közüzemi szerződés kivételét, másrészt pedig új 

fordulatot („eső célból”) emelt be a definícióba. Ez az újítás a törvényalkotáskor ugyan az 

Irányelv meghatározásához való közelítésként volt értékelhető, azonban a magyar fogalom – 

ellentétben az Irányelvvel113 – nem tartalmazta azt a feltételt, hogy a fogyasztónak természetes 

személynek kell lennie. A Ptk.-beli meghatározásból következően ezért nemcsak természetes, 

de nem természetes személy is lehetett fogyasztó és válhatott így egy adott fogyasztói szerződés 

alanyává.114  

A korábbi rendelkezések nemcsak a fogyasztót definiálták, hanem meghatározást adtak a 

fogyasztói szerződés fogalmára is. Eszerint fogyasztói szerződés „az a szerződés, amely 

fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai 

tevékenységi körében köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai 

                                                 

111 Ld. Irányelv Preambulumának 14. pontját („Die Mitgliedstaaten müssen […] dafür sorgen, daß darin keine 

mißbräuchlichen Klauseln enthalten sind, zumal diese Richtlinie auch für die gewerbliche Tätigkeit im öffentlich-

rechtlichen Rahmen gilt.“; „[...] les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n'y figurent pas, 

notamment parce que la présente directive s'applique également aux activités professionnelles à caractère public.“; 

„[…] Member States must […] ensure that unfair terms are not included, particularly because this Directive also 

applies to trades, business or professions of a public nature.”) 

112 Ld. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények 

fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 8. §-át 

113 Ld. Irányelv 2. cikkének b) pontját 

114 Ennek kapcsán – megítélésem szerint – jogos kritikák érték a magyar jogalkotót. Vékás Lajos 

elengedhetetlennek vélte a „természetes személy” beépítését hatályos jogunkba, mégpedig a következőképpen: 

„fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződést foglalkozása vagy üzletszerű gazdasági tevékenysége körén 

kívül eső célból köti” (ld. VÉKÁS, 62. oldal). Király Miklós pedig a magyarítás mellett érvelt, amikor azt javasolta, 

hogy a „vállalkozási vagy szakmai tevékenység” fordulat alkalmazása a „gazdasági vagy szakmai tevékenység” 

szóhasználat helyett nyelvileg jobban visszaadná az Irányelvben alkalmazott „trade, business or profession” 

fogalmát (ld. Király, 331. oldal). 
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alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, 

kivéve a villamos energiát, a – tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott 

mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt – vizet és gázt, továbbá a 

végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan 

árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási 

cikk).”115 Fogyasztónak pedig a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból 

szerződést kötő személyt minősül.116 

A 2009-es Ptk. egyrészt módosított a fogyasztói szerződés definícióján, másrészt a záró 

rendelkezésekből a „törzsszövegbe” emelte annak meghatározását. A 2009-es Ptk. értelmében 

fogyasztói szerződés akkor jön létre, ha önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége 

körében eljáró személy fogyasztóval köt szerződést.117 A 2009-es Ptk. a fogyasztó 

meghatározásán szintén módosított, annak körét ugyanis a természetes személyekre korlátozta: 

eszerint fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki önálló foglalkozása és gazdasági 

tevékenysége körén kívül jár el.118 Érdemes röviden megemlíteni azt is, hogy a 2009-es Ptk. 

újat hozott azzal, hogy a gazdálkodó szervezet119 helyett a bevezette a vállalkozás120 fogalmát. 

                                                 

115 Ld. régi Ptk. 685. §-ának e) pontját 

116 Ld. régi Ptk. 685. §-ának d) pontját. Megjegyzendő, hogy – anélkül, hogy a különbség elemzésére kitérnék – a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a Ptk. meghatározásától eltérő fogyasztó definíciót ad, ugyanis 

a fogyasztóvédelmi törvény 2. §-ának a) pontja értelmében a fogyasztó „az önálló foglalkozásán és gazdasági 

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 

igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.” 

117 Ld. 2009-es Ptk. 5:33. §-ának (1) bekezdését: eszerint – ahogy arra a fentiekben már utaltam – a Ptk.-nak vagy 

a Ptk. felhatalmazása alapján más jogszabálynak a fogyasztói szerződésre irányadó szabályait – Ptk. eltérő 

rendelkezése hiányában – alkalmazni kell arra a szerződésre is, amelyet a legalább középvállalkozásnak számító 

vállalkozás köt alapítvánnyal, egyesülettel, társasházzal vagy legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő 

vállalkozással. 

118 Ld. 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 11. pontját 

119 Ld. régi Ptk. 685. §-ának c) bekezdését, mely szerint „gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami 

gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai 

részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, 

az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a 

végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési 

szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 

kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi 

személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.” 

120 A 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 53. pontja értelmében „vállalkozás: az olyan jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, továbbá az 

egyéni vállalkozó; az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az 

alapítvány gazdasági tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a vállalkozásra vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.” 
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A jelenleg hatályos Ptk. értelmében fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki a 

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el. A jelenleg hatályos 

Ptk. szerint a vállalkozásnak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében 

eljáró személy minősül. A Ptk. külön már nem határozta meg a fogyasztói szerződést. 

Álláspontom szerint helyes irányúak a jelenleg hatályos Ptk. által alkotott definíciók, ugyanis 

azok így összhangban állnak az Irányelv meghatározásaival.  

 

B) Az általános szerződési feltételek fogalma és szerződéstartalommá válása 

 

a) Az Irányelv szerinti „egyedileg meg nem tárgyalt” szerződéses kikötés 

 

Az Irányelv alkalmazása csak a fogyasztói szerződéseket,121 s különösen csak azokat a 

szerződési feltételeket érinti, amelyek a gazdálkodó szervezet és a fogyasztó között nem 

tárgyalás eredményeképpen jöttek létre.122 Arra, hogy mely kikötések tekintendők a felek által 

„egyedileg meg nem tárgyaltnak”, az Irányelv 3. cikkének (2) bekezdése nyújt útmutatást: „ha 

azt már előre megfogalmazták és ezért a fogyasztó nem tudta annak tartalmát befolyásolni”. 

Az Irányelv tehát arra helyezi a hangsúlyt, hogy az adott szerződéses klauzulát az egyik fél 

dolgozta ki, s abban a másik félnek nem volt módja közreműködni; lényegtelen tehát, hogy 

„tömeges” vagy egy egyedi szerződésről van-e szó. Mindazonáltal az Irányelv utal arra, hogy 

az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek „különösen az előzetesen kidolgozott 

szabványszerződések esetében” kerülnek alkalmazásra.123  

További lényeges szabály, hogy az Irányelv szerint a tisztességtelenség mércéje alkalmazható 

a szerződés többi részére akkor is, ha egy konkrét szerződési feltételt vagy egy szerződési 

feltétel bizonyos elemeit egyedileg megtárgyalták – ennek feltétele azonban, hogy a szerződés 

                                                 

121 Ld. Irányelv Preambulumának 14. bekezdését 

122 Ld. Irányelv, Preambulum, 16. bekezdés: „So gilt diese Richtlinie insbesondere nur für Vertragsklauseln, die 

nicht einzeln ausgehandelt wurden.”; „ […] que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait 

l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive” „[…] in particular, only contractual 

terms which have not been individually negotiated are covered by this Directive”. Ld. továbbá Irányelv 3. cikkének 

(1)-ét együtt alkalmazva ugyanezen cikk (2) bekezdésével 

123 Ld. Irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 1. mondatát 
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átfogó megítélése arra engedjen következtetni, hogy a szerződés mégiscsak egy előre 

kidolgozott szabványszerződésnek tekinthető.124 

Mindazonáltal az, hogy egyes klauzulák a felek közötti tárgyalás során születtek, még nem zárja 

ki az Irányelv alkalmazhatóságát a többi egyedileg nem kialkudott szerződéses klauzula 

vonatkozásában.125 Az sem releváns, hogy milyen az alakisága a szabványszerződésnek, 

valamint az sem, hogy az általános szerződési feltételek egy vagy több dokumentumban 

találhatóak-e.126  

 

b) Az általános szerződési feltételek fogalma a magyar jogban 

 

A jelenleg hatályos rendelkezések értelmében egy szerződéses kikötés a Ptk. alapján akkor 

minősül ÁSZF-nek, amennyiben két együttes követelménynek megfelel127:  

– Teljesül az egyik kritérium, ha azt az egyik fél előre és egyoldalúan határozta meg, 

mégpedig úgy, hogy annak megalkotásában a másik nem működött közre („Általános 

szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél […] 

egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek 

egyedileg nem tárgyaltak meg.”).128  

– A másik kritérium az ilyen típusú szerződés előfordulásának gyakoriságára utal: a 

kidolgozó e feltételt „több szerződés megkötése céljából”129 munkálta ki.  

A törvényi definíció nem tartalmaz restrikciót sem a formát, sem a felek mibenlétét illetően: 

eszerint tehát mindegy, hogy blankettát vagy más típusú szerződést alkalmaz az ÁSZF-eket 

kidolgozó fél, másrészt szintén nem releváns, hogy az ÁSZF-ek létrehozója gazdasági szereplő 

vagy pedig magánszemély. Ha tehát az adott kikötés megfelel a fenti – Ptk. . 6:77. §-a (1) 

bekezdése szerinti – kettős kritériumnak, akkor az ÁSZF-nek minősül. 

                                                 

124 Ld. Irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 2. mondatát 

125 Ld. Irányelv 3. cikkének (2) bekezdését 

126 Ld. Irányelv Preambulumának 15. bekezdését 

127 Ld. Ptk. 6:77. §-ának (1) bekezdését 

128 Idem. 

129 Idem. 
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Ami a második kritériumot – a több szerződés megkötése céljából történő kimunkálást – illeti, 

a joggyakorlat egyértelművé tette, hogy a Ptk. „nem írja elő az általános szerződési feltétel 

kritériumaként annak több szerződésben történő tényleges alkalmazását, elegendő, ha az egyik 

szerződő fél egyoldalúan, azzal a céllal határoz meg egy feltételt, hogy azt több szerződésben 

használni kívánja.”130 

Ami az első kritériumot illeti, a jogirodalomban felmerült a kérdés,131 hogy pontos volt-e a 

korábbi Ptk.-beli „nem működhetett közre” szóhasználat. Eszerint ugyanis nem volt 

egyértelmű, hogy a lehetőség, az engedély, a jogosultság vagy a kompetencia hiányzott-e az 

ÁSZF-eket elfogadó fél oldalán vagy hogy ezen személynek a beleszólása objektíve 

megvalósíthatatlan volt a szerződési klauzulák létrehozásában. Az ehelyett alkalmazható „nem 

volt módja a klauzula tartalmát alakítani” (az Irányelv fordulatával: „keinen Einfluß auf [den] 

Inhalt [der Vertragsklausel] nehmen konnte”; „n’a […] pas pu avoir d’influence sur [le] 

contenu [de la clause]”; „has […] not been able to influence the substance of the term”) 

szóhasználat132 azért helyesebb megközelítés, mert ez a gazdasági élet mindennapi gyakorlatát 

pontosabban tükrözi. Az ÁSZF-eket elfogadó fél számára ugyanis alapvetően fel sem kínáltatik 

az a lehetőség, hogy befolyásolhassa a szerződési klauzulákat, sőt a szabványszerződések 

tömeges jellege miatt objektíve is kivitelezhetetlen a közreműködés lehetőségének a megadása. 

Vékás Lajos korábban a vonatkozó szabályok újragondolására tett átfogó javaslatot:133 a Ptk. 

rendszerét tekintve helyesebbnek tartotta a fenti meghatározásnak közvetlenül a szerződés 

megkötésére vonatkozó legáltalánosabb passzusok után való beillesztését. E javaslat a Ptk. 

rendelkezéseinek a tárgyalt Irányelv adott passzusaihoz való közelítését fogalmazta meg, 

amelyet a jogalkotó meg is valósított a vonatkozó normaszövegben. 

Ahhoz, hogy egy adott szerződési feltétel egyedileg meghatározottnak – s ennélfogva nem 

általános szerződési feltételnek – minősüljön, szükséges az abban való „közreműködés” 

bizonyítása. Ez akkor valósul meg, ha a másik félnek tényleges, valódi lehetősége volt a szóban 

forgó szerződéses klauzula tartalmának befolyásolására (pl.: ha a szerződéses tárgyalások 

eredményeképpen a szerződési feltétel módosul134). Ennek abból a szempontból van 

                                                 

130 Ld. Szegedi Ítélőtábla Gf. I. 30 296/2008. (BDT2009. 2129) 

131 Ld. VÉKÁS, 44–45. oldal. 

132 Uő. 44. oldal. 

133 Uő. 44. oldal. 

134 Ld. Complex Kommentárnak a Ptk. 205/A. §-ának (1) bekezdéséhez fűzött magyarázatát. 
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jelentősége, hogy – amint azt alább elemzem – az egyedileg megtárgyalt kikötés esetében a 

szerződő fél számos kedvező Ptk.-beli szabály alkalmazhatóságától esik el.  

Korábbban kiegészítő szabály volt, hogy az ÁSZF-nek minősítés szempontjából közömbös a 

szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a 

feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg.135 

Kiemelendő, hogy ezt a rendelkezést a jelenleg hatályos Ptk. nem vette át. Álláspontom 

szerint a jelenleg hatályos Ptk.-ban érdemes lett volna megtartani ezt a rendelkezést, hiszen 

ez is többletbiztosítékát jelenthetné a jogbiztonság elősegítésének és a tisztességes üzleti 

magatartásnak.  

Az fentiek alapján egyértelmű, hogy az ÁSZF fogalmának, valamint az azzal kapcsolatos 

bizonyítási teher szabályainak azért van kiemelt jelentőségük, mert abban az esetben, ha 

megállapításra kerül, hogy az adott szerződési feltétel nem minősül ÁSZF-nek (hanem az 

egyedi alku eredményeképpen alakult ki és került bele a szerződésbe), akkor a 

tisztességtelenségre vonatkozó – könnyítő – rendelkezések nem alkalmazhatóak. 

 

c) Az általános szerződési feltételek szerződéstartalommá válása 

 

Mivel a bírói gyakorlatban a Legfelsőbb Bíróság GK 37. sz. állásfoglalása I. és II. pontja 

nyomán már alkalmazott tételként élt, ezért a jogalkalmazás számára tulajdonképpen nem 

jelentett újat a Ptk. arra vonatkozó szabályának kodifikációja, hogy egy adott ÁSZF mely 

esetben lesz a szerződés tartalmává.136 Eszerint a szerződési kikötés akkor válik a szerződés 

részévé, amennyiben két feltételnek együttesen megfelel137: egyrészt az ÁSZF alkalmazójának 

lehetővé kell tennie, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje (egy egyszerű példával élve: 

az uszodának jól látható helyen ki kell függesztenie az ÁSZF-jeit, hogy azokat a szerződő fél 

(a vendég) még a szerződés megkötése előtt – tehát a belépőjegy megvételét megelőzően – 

megismerhesse), másrészt a másik félnek kifejezetten vagy ráutaló magatartással el kell azt 

                                                 

135 Ld. 2014. március 15. előtt hatályban lévő Ptk. 205/A. §-ának (3) bekezdését 

136 Ld. Ptk.-Kommentár, amely szerint „a bírósági gyakorlatban kialakult és érvényesülő elveket emeli 

törvényerőre az 1997. évi CXLIX. törvénynek a Ptk. 205. §-át módosító, illetőleg kiegészítő 1. §-ának (1) és (2) 

bekezdései. Ebből pedig az következik, hogy ezek a rendelkezések lényegében továbbra is érvényesek azokra a 

szerződésekre, amelyek a módosító törvény 11. §-ának (1) bekezdése szerint egyébként nem lennének 

alkalmazhatóak.”, 703. oldal. 

137 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (1) bekezdését 
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fogadnia (az előző példát folytatva: azzal, hogy a vendég megveszi a belépőjegyet, az uszoda 

ÁSZF-jeit magára nézve kötelezőnek ismeri el).138 A hivatkozott legfelsőbb bírósági 

állásfoglalás tette a bíróság mérlegelésének tárgyává annak értékelését, hogy az adott 

szakmában, ágazatban általánosan követett szokások szerint mely ráutaló magatartás minősül 

elfogadásnak.139  

Az 1997-ben bevezetett és egészen 2014. március 15-ig hatályban lévő szabályozás a 

korábbiakhoz képest többletkövetelményeket támasztott azzal kapcsolatban, hogy egy adott 

ÁSZF mely esetben válik a szerződés részévé. Eszerint három kritériumnak kellett együttesen 

teljesülnie: 

- egyrészt: az azt alkalmazó félnek lehetővé kell tennie, hogy a másik fél annak tartalmát 

a szerződéskötést megelőzően – az alább ismertetett módon – megismerje; 

- másrészt: az azt alkalmazó félnek az ÁSZF lényeges tartalmi elemeire vonatkozóan 

előzetesen tájékoztatást kell adnia az ÁSZF-et elfogadó fél számára – ezzel 

kapcsolatban érvényesül egy restrikció, mely szerint erre az ÁSZF-et alkalmazó fél csak 

akkor köteles, ha a szerződés megkötésének módja, körülményei azt lehetővé teszik; 

- harmadrészt: az ÁSZF-eket a másik félnek kifejezetten vagy ráutaló magatartással el 

kell fogadnia.  

Nyilvánvalóan kiemelt jelentősége van annak, hogy egy ÁSZF a szerződés részévé vált-e, 

ugyanis a joggyakorlat értelmében ha ez nem valósul meg, akkor a tisztességtelennek vélt ÁSZF 

megtámadására a szerződő fél részéről nincs szükség és lehetőség.140  

A 2009-es Ptk. fontos – a modern technikai fejlődési foknak megfelelő – újításokat 

szándékozott bevezetni a fogyasztói szerződésben gyakran fennálló információs asszimmetria 

csökkentése érdekében. Eszerint a fogyasztói szerződésben ÁSZF alkalmazására – ha törvény 

                                                 

138 Ami az erre vonatkozó joggyakorlatot illeti, a Legfelsőbb Bíróság közzétett ítélete tárgyát képező jogvitában a 

felek közötti szerződés minden kikötése, így az ÁSZF-nek tekinthető feltétel is magában a szerződés szövegében 

volt megtalálható, így annak tartalmát a szerződést kötő fél teljes terjedelemben megismerhette. Az általános 

szerződési feltételek azon kikötései, amelyeket a felek által aláírt szerződés tartalmaz, külön figyelemfelhívó 

tájékoztatás nélkül a szerződés tartalmává válnak. A külön figyelemfelhívás szükségessége – a Legfelsőbb Bíróság 

szerint – olyan esetben merül fel, amikor a szerződésben csupán utalás történik a külön szerepeltetett szerződési 

blankettára. Az ÁSZF-et kidolgozó félnek ebben az esetben lehetővé kell tennie a szerződő fél számára, hogy az 

ÁSZF vitatott kikötését megismerje, és a szerződés aláírása előtt döntsön annak elfogadásáról. (Ld. BH 2003/15 

(Legf. Bír. Pfv. VII. 22.857/1999. sz. ítélete). 

139 Vö. Legfelsőbb Bíróság GK 37. sz. kollégiumi állásfoglalás I. pont.  

140 Erre vonatkozóan a joggyakorlatból ld. Szegedi Ítélőtábla Pf. II. 20 029/2009. (BDT2011. 2407) ítéletét 

(távhőszolgáltatási ÁSZF) 
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eltérően nem rendelkezik – csak azt követően kerülhet sor, hogy azt a feltételt kialakító fél az 

(internetes) honlapján – a kezdőlapon önálló menüpont alatt, jól felismerhető módon – 

közzétette. Ezenkívül az ÁSZF alkalmazásának időtartama alatt az általános szerződési feltétel 

alkalmazója köteles honlapján az általános szerződési feltétel megismerésének lehetőségét 

folyamatosan biztosítani.141 A jelenleg hatályos Ptk. az internetes közzététel kötelezettségét 

azonban már nem tartalmazza.  

Annak érdekében, hogy azok se szenvedjenek hátrányt, akik nem rendelkeznek internet 

hozzáféréssel, valamint azért, hogy a szerződéskötés helyszínén is rendelkezésre álljon az adott 

ÁSZF, a 2009-es Ptk. expressis verbis is nevesítette a következő kötelezettséget: az általános 

szerződési feltétel alkalmazója az ÁSZF papír alapú változatának megismerhetőségét – így 

különösen annak kifüggesztésével – is köteles biztosítani.142  

A jelenleg hatályos Ptk. némileg módosít a 2014. március 15-e előtti szövegen, amikor két 

kritériumot támaszt az ÁSZF szerdődéses tartalommá válásához. Egyrészt: ha az alkalmazója 

lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, 

másrészt: ha azt a másik fél elfogadta.143 Látható tehát, hogy a jelenleg hatályos Ptk. csupán a 

megismertetés eredményét írja elő, ennek megvalósítására vonatkozóan nem állít fel részletes 

kötelezettségeket. A másik fél általi elfogadásra vonatkozóan a módosított – jelenleg hatályos 

– szabály azért tűnik megfelelőnek, mert az elfogadás mikéntje (szóban, írásban vagy ráutaló 

magatartással) az általános kötelmi jogi szabályokból is következik. 

A fentiek alapján látható, hogy jelenleg hatályos Ptk. nem teszi kötelezővé az interneten történő 

közzétételt. Véleményem szerint a jelenleg hatályos szabályozás visszalépés a 2009-es Ptk.-hoz 

képest, ugyanis még akkor is, ha sokak számára nem magától értetődő az internet használata, a 

honlapon való közzététel kötelezettsége – az ÁSZF-ek „tisztulása” szempontjából – komoly 

előrelépésnek lett volna tekinthető. Ez ugyanis legalább megteremthette volna annak gyakorlati 

lehetőségét, hogy a fogyasztó ténylegesen össze tudja hasonlítani az egyes szolgáltatók 

szerződéseit és megalapozott döntést hozhasson, ezenkívül a nyilvánosság szintén egy bizonyos 

mértékű kontrollt lenne képes gyakorolni az ÁSZF-ek felett.  

Szintén a GK. 37. sz. állásfoglalásra támaszkodott a jogalkotó annak a passzusnak a Ptk.-ba 

illesztésénél, amely megköveteli az ÁSZF-et alkalmazótól, hogy – amennyiben egy általános 

                                                 

141 Ld. 2009-es Ptk. 5:47. §-a (1) bekezdésének 1. és 2. mondatait 

142 Ld. 2009-es Ptk. 5:47. §-a (1) bekezdésének 3. mondatát 

143 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (1) bekezdését 
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szerződési feltétel a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó (diszpozitív144) 

rendelkezésektől lényegesen vagy valamely, korábban a felek között alkalmazott kikötéstől 

eltér – a másik felet erről tájékoztassa és a másik félnek ezután a külön figyelemfelhívó 

tájékoztatást követően azt kifejezetten el kell fogadnia ahhoz, hogy az a szerződés részévé 

váljon145. 

A jelenleg hatályos Ptk. e tekintetben is módosította a korábbi szabályozást, ugyanis az ÁSZF-

nek „a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől” való lényeges eltérését már nem szankcionálta 

azzal, hogy az ezekről való külön tájékoztatás hiánya miatt az adott ÁSZF-ek nem válnak a 

szerződés részévé.146  

A jelenleg hatályos Ptk. értelmében három esetben kell külön tájékoztatást adnia az ÁSZF-et 

kidolgozó személynek a másik fél részére: ha az adott ÁSZF lényegesen eltér a jogszabályoktól 

vagy a szokásos szerződési gyakorlattól vagy ha az eltér a felek között korábban alkalmazott 

feltételtől.147 Ugyanakkor a 2014. március 15-ét megelőző szabályozáshoz képest újdonság, 

hogy a hatályos Ptk. nem kötelezi az ÁSZF-et kidolgozó felet a tájékoztatásra, ha az adott ÁSZF 

ugyan lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, de megfelel 

a felek között kialakult gyakorlatnak.148 

Álláspontom szerint a jogszabályokról való eltérésről történő tájékoztatás kötelezettsége csak 

fogyasztói szerződéseknél lenne indokolt, vállalkozások közötti jogviszonyokban a másik fél 

                                                 

144 A törvényi kógens rendelkezésektől a felek nyilvánvalóan nem térhetnek el jogszerűen. 

145 Ld. régi Ptk. 205/B. §-ának (2) bekezdését. Ld. Fővárosi Ítélőtábla 11. Gf. 41 128/2003/5. (BDT2004. 913) 

ítéletét, melyben megállapításra került, hogy az adott esetben a szolgáltató által támasztott ÁSZF azért nem vált a 

szerződés részévé, mert az „nem felel[t] meg a szakmában szokásos gyakorlatnak, idegen [volt] az üzleti 

szokásoktól” és arról a szolgáltató nem adott külön figyelemfelhívó tájékoztatást. Ld. továbbá Csongrád Megyei 

Bíróság 1. Gf. 40 036/2001/5. (BDT2003. 752) ítéletét, melyben a bíróság kimondta, hogy „[n]yilvánvalóan nem 

illeszkedik a szoksásos szerződési gyakorlatba, hogy sertések leadásakor az átvevő – az adásvételi szerződés 

megkötésén kívül, azzal egyidejűleg kombinálva – blanketta formájú megbízási szerződést is aláírat a jogban 

járatlan termelőkkel. Megfelelő tájékoztatás hiányában ilyenkor a megbízási szerződés nem jön létre, az általános 

szerződési feltétel nem válik a megállapodás részévé, a hatósági vételár csökkentését célzó blankettaszerződés 

jogszabály megkerülésére irányul, semmis.”; ld. továbbá Legf. Bír. Gfv. XI. 30.256/2006. (EBH2007. 1624, in: 

Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteménye 2007/1.); ld. ezenkívül a Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 

21 319/2009/6. (BDT2009. 63) ítéletét, melyben a bíróság kimondta, hogy „[a]z általános 5 éves elévülési időnél 

rövidebb, 1 éves elévülési időt meghatározó általános szerződési feltétel jelentősen eltér a Ptk. 324. §-ának a 

vagyonbiztosítási szerződésekre is irányadó rendelkezéseitől. Ezért ez a kikötés csak abban az esetben válik a 

szerződés részévé, amennyiben a biztosítótársaság sikerrel bizonyítja, hogy erre külön felhívta a szerződő fél 

figyelmét, és ez utóbbi e figyelemfelhívást követően a kikötést kifejezetten elfogadja.” 

146 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (2) bekezdését 

147 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (2) bekezdését 

148 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (2) bekezdését 
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ilyen módon történő védelme indokolatlannak tűnik és az ügyletkötést feleslegesen teszi 

nehézkesebbé149.  

2014. március 15-ét megelőzően és jelenleg is csak abban az esetben válik az említett 

„szokatlan” ÁSZF a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően 

kifejezetten elfogadta.150 Az európai uniós jog által ihletett új fogyasztóvédelmi rendelkezés a 

jelenleg hatályos Ptk.-ban az a passzus, amely szerint „[a]z a feltétel, amely a vállalkozást a 

szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli 

követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó – külön tájékoztatást 

követően – kifejezetten elfogadta.”151  

Mind a jelenleg hatályos, mind a korábbi szabályozás értelmében, amennyiben olyan 

szerződésről van szó, amely tartalmaz mind ÁSZF-eket, mind pedig egyedi alku révén létrejött 

klauzulákat, s azok közül egyesek egymásnak ellentmondanak, akkor a tárgyalásos alapon 

született kikötés érvényesülése kap prioritást az azzal ellentétes ÁSZF-fel szemben.152  

Amennyiben pedig az adott ÁSZF vagy a fogyasztói szerződés egyik klauzulája nem 

egyértelmű, akkor a feltétel meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára 

kedvezőbb értelmezést kell alkalmazni (in dubio contra proferentem elve). A 2009-es Ptk. itt kisebb 

módosítást szándékozott végrehajtani annak a szabálynak a bevezetésével, amely szerint egy 

ilyen esetben „a fogyasztó számára legkedvezőbb153 értelmezést kell elfogadni”154. A jelenleg 

hatályos Ptk. „visszatér” a 2014. március 15-ét megelőző normaszöveghez.155 Lényeges 

ugyanakkor, hogy a hatályos Ptk. a kedvezőbb értelmezés szabályát a fogyasztói szerződések 

esetében nemcsak az ÁSZF-ekre rendeli alkalmazni, hanem az egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződéses feltételekre is.156 

                                                 

149 Mindazonáltal érdemes megemlíteni egy más megközelítést is: a holland jogban – a legfeljebb 49 munkavállalót 

foglalkoztató – kis- és közepes méretű vállalkozások is bizonyos szempontból a fogyasztókéhoz hasonló státuszt 

és ennek megfelelően védelmet élveznek. 

150 Ld. Ptk. 6:78. §-ának (2) bekezdését 

151 Ld. Ptk. 6:79. §-át 

152 Ld. Ptk. 6:80. §-át. 

153 Ennek a kifejezésnek a módosítása az Irányelv követelményéhez való igazodást valósítja meg (ld. Irányelv 5. 

cikkét) 

154 Ld. 2009-es Ptk. 5:67. §-ának (4) bekezdését 

155 Ld. Ptk. 6:86. §-a (2) bekezdésének 1. mondatát 

156 Ld. Ptk. 6:86. §-a (2) bekezdésének 2. mondatát, mely szerint „[f]ogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 

esetén [a kedvezőbb értelmezés] szabály[á]t kell alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére.” 
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A fentiekhez hozzátartozik, hogy a 2009-es Ptk. az értelmezhetetlen/érthetetlen szerződéses 

klauzula ellen többletvédelmet szándékozott nyújtani azzal, hogy kimondta, hogy az ÁSZF és 

a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában 

az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető.157 Ennek a rendelkezésnek az 

alkalmazási körét szűkítette a jelenleg hatályos Ptk. azzal, hogy kimondja, hogy a „[f]ogyasztó 

és a vállalkozás között létrejött szerződésben az általános szerződési feltétel és a vállalkozás 

által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelen voltát 

önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű”.158 

Ami a bizonyítási terhet illeti, a Ptk. szerint az ÁSZF-et alkalmazó felet terheli annak 

bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták és az így ennélfogva 

nem minősül ÁSZF-nek.159 Az Irányelv szabályozásának megfelelően160 ez az elv irányadó 

akkor is, ha a felek között vitás, hogy a fogyasztói szerződésben a fogyasztóval szerződő fél 

által egyoldalúan, előre meghatározott szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták-e.161  

Korábban felmerült a szakirodalomban, hogy ezt az alapvetően fogyasztóvédelmi ihletésű 

szabályt („Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a 

szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.”162) helyesebb lenne kizárólag a fogyasztói 

szerződésekre korlátozni163, hiszen a jelenlegi passzus – az említett restrikció hiánya miatt – 

akár két nagyvállalat szerződéses kapcsolatában is alkalmazásra kerülhet, mely így 

indokolatlanul tággá teszi a fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazási körét. A 2009-es Ptk. 

kodifikációja ugyan elhagyta a régi Ptk. 205/A. §-a (2) bekezdése 1. mondatának szabályát, 

azonban a gyengébb alkupozíciójú – nem fogyasztónak minősülő – szerződő felet egy utaló 

rendelkezéssel mégis védeni kívánta: eszerint a 2009-es Ptk.-nak vagy ugyanezen törvény 

felhatalmazása alapján más jogszabálynak a fogyasztói szerződésre irányadó szabályait – a Ptk. 

eltérő rendelkezése hiányában – alkalmazni kell arra a szerződésre is, amelyet a legalább 

                                                 

157 Ld. 2009-es Ptk. 5:81. §-ának (2) bekezdését 

158 Ld. Ptk. 6:103. §-ának (2) bekezdését  

159 Ld. Ptk. 6:77. §-ának (2) bekezdését 

160 Ld. Irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 3. mondatát, mely szerint „[o]lyan esetekben, amikor egy eladó vagy 

szolgáltató arra hivatkozik, hogy egy [fogyasztói szerződésben alkalmazott] szabványfeltételt egyedileg 

megtárgyaltak, ennek bizonyítása az eladót vagy szolgáltatót terheli.” 

161 Ld. Ptk. 6:103. §-ának (1) bekezdését 

162 Ld. Ptk. 6:77. §-ának (2) bekezdését 

163 Ld. VÉKÁS, 331. oldal. 
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középvállalkozásnak164 számító vállalkozás köt alapítvánnyal, egyesülettel, társasházzal vagy 

legfeljebb mikrovállalkozásnak165 minősülő vállalkozással.166  

A jelenleg hatályos Ptk. annyiban módosít a 2014. március 15. előtti szabályozáson, hogy 

csupán azt írja elő, hogy „[a]z ÁSZF-et alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a 

szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták”167, valamint ugyanezen kötelezettség 

terheli azt a vállalkozást, amely fogyasztóval szerződik.168 

A jelenleg hatályos Ptk. garanciális szabálya, hogy az ÁSZF-ekre vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásától nem enged eltérést, az ilyen szerződéses feltételt semmisséggel szankcionálja. 

(„Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e törvénynek a 

fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér.”169). Az ezektől a 

szabályoktól eltérő szerződéses kikötésekhez tehát nem fűződhet joghatás. Ez konkrétan a 

következőket jelenti: fogyasztói szerződés esetében nem fordítható meg a bizonyítási teher, 

tehát az ÁSZF alkalmazóját terheli annak bizonyítása, hogy az adott szerződési feltételt 

egyedileg megtárgyalták a felek; egy adott ÁSZF csak bizonyos feltételek teljesülése esetén 

válhat a szerződés részévé; egymással ütköző (általános) szerződési feltételek érvényesülésére 

vonatkozó törvényi szabályoktól szintén nem lehet eltérni. 

 

  

                                                 

164 A 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 26. pontja szerint „kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, a) amelynek összes 

foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) amelynek éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) 

amelyben – a külön törvény szerinti befektetők részesedése kivételével – az állam vagy az önkormányzat közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja 

meg a 25%-ot.” Ez az definíció a jelenleg hatályos Ptk.-ban már nem szerepel. 

165 A 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 34. pontja szerint  „mikrovállalkozás: az a vállalkozás, a) amelynek összes 

foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) amelynek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 

2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) amelyben - a külön törvény szerinti befektetők részesedése 

kivételével - az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati 

joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot.” Ezt a meghatározást a jelenleg hatályos 

Ptk. már nem tartalmazza. 

166 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy apró kodifikációs hibának tűnik a 2009-es Ptk. e szabályában a „legalább 

középvállalkozásnak számító vállalkozás” kitétel, ugyanis a 2009-es Ptk. értelmező rendelkezései a „kis- és 

középvállalkozás” fogalmát együttesen határozzák meg (Ld. 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 26. pontját ). 

167 Ld. Ptk. 6:77. §-ának (2) bekezdését 

168 Ld. Ptk. 6:103. §-ának (1) bekezdését 

169 Ld. Ptk. 6:100. §-át 
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C) A szerződési kikötés tisztességtelenségének mibenléte  

 

a) Az Irányelv szerint tisztességtelennek minősülő szerződési kikötésre 

vonatkozó rendelkezések  

 

Az Irányelv értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a területükön kötött 

szerződések ne tartalmazhassanak tisztességtelen feltételeket.170 Nyilvánvaló, hogy az Irányelv 

e rendelkezése alapvetően az említett uniós jogszabály egyes rendelkezéseinek az átültetése 

során tanúsított tagállami gondossági kötelezettségre utal, melyre maga az Irányelv – valamint 

az annak értelmezése során kikristályosodott európai uniós bírósági joggyakorlat – ad 

követendő iránymutatást, másrészt pedig a tagállamok hatásköre, hogy az elérendő célt – azaz 

a fogyasztói szerződések „tisztességtelenségtől való mentességét” – mely további eszközökkel 

valósítják meg. 

Az Irányelv két irányból közelíti meg a tisztességtelenség kérdését: egyrészt egy általános 

szabály alkalmazását rendeli, másrészt pedig egy konkrét szerződési kikötéseket tartalmazó 

listát is támpontként ad. Bizonyos kikötéseket, továbbá szerződéstípusokat pedig kizár az 

Irányelv a tisztességtelenség vizsgálatának lehetőségéből171. 

 

i) A tisztességtelenség általános szabálya 

 

A tisztességtelenség (tisztességtelen: „mißbräuchlich”, „abusif”, „unfair”) úgy jön létre, hogy 

az ÁSZF-eket kidolgozó fél a szerződés egyes kikötései által a fogyasztóval szemben a maga 

oldalára billenti a szerződéses egyensúly mérlegét. Az Irányelv egyik alapvető célja – mint arra 

fentebb utaltam – a szerződéses egyensúly visszaállítása.172 Az eladó vagy szolgáltató, valamint 

                                                 

170 Ld. Irányelv Preambulumának 14. pontját 

171 Már itt érdemes utalni arra, hogy a tisztességtelenség vizsgálatának lehetőségéből való kizárást az Európai Unió 

Bíróságának joggyakorlata – az alábbiakban bemutatottaknak megfelelően – árnyalta, pontosította. 

172 Ld. C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 47. pontját; ld. ezenkívül 

a C-240/98–C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 2000. június 27-én 

hozott ítélet [EBHT 2000., I-4941. o.] 25. pontját; ld. továbbá a C-168/05. sz. Mostaza Claro-ügyben 2006. 

október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.] 25. pontját; ld. ezenkívül a C-40/08. sz. Asturcom 

Telecomunicaciones ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., I-9579. o.] 29. pontját. 
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a fogyasztó közötti szerződésben alkalmazott, nem egyedi alku eredményeképpen létrejött173  

kikötést az Irányelv szerint174 akkor kell tisztességtelennek tekinteni, ha az a jóhiszeműség és 

tisztesség („Treu und Glauben”, „bonne foi”, „good faith”) követelményébe ütközik, s ezáltal 

a szerződő felek jogai és kötelezettségei között jelentős aránytalanság keletkezik, amely a 

fogyasztó hátrányára jelentkezik.175 

Az Irányelv ezenkívül támpontokat ad ahhoz is, hogy mely körülményeket kell elemezni egy 

szerződési feltétel tisztességtelen jellegének vizsgálatánál. Egyrészt figyelembe kell venni azon 

áruk vagy szolgáltatások természetét, amelyekre vonatkozóan a szerződést kötötték, másrészt 

tekintetbe kell venni a szerződés megkötésének időpontjában fennálló összes körülményt, 

amely a szerződés megkötését kísérte, harmadrészt pedig az vizsgált klauzulát a szerződés 

minden egyéb feltételének vagy egy másik olyan szerződés feltételeinek fényében kell 

megítélni, amelytől e szerződés függ.176 

Az Európai Bíróság következetes jogalkalmazása értelmében az Irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdése177 és a 4. cikkének (1) bekezdése178 együtt fogalmazzák meg azokat az általános 

szempontokat, amelyeket a tagállami bíróságnak figyelembe kell vennie egy szerződéses 

kikötés tisztességtelenségének vizsgálata során.179 Az Európai Bíróság joggyakorlata alapján 

ezenkívül azt is figyelembe kell venni, hogy az adott szerződéses kikötés a tagállami jog alapján 

milyen jogkövetkezményekkel jár.180 

                                                 

173 Ld. Irányelv 3. cikkének (1) bekezdését: „nicht im einzelnen ausgehandelt wurde”; „n’ayant pas fait l’objet 

d’une négociation individuelle”; „has not been individually negotiated” 

174 Ld. Irányelv 3. cikkének (1) bekezdését 

175 A jóhiszeműség és tisztesség elvére vonatkozó alapos elemzést ld. MICKLITZ, Hans-W., The politics of 

judicial co-operation in the EU – Sunday trading, equal treatment and good faith, Cambridge University Press, 

2005., 292-423. old. 

176 Ld. Irányelv 4. cikkének (1) bekezdését 

177 Eszerint „a jóhiszeműség és tisztesség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és 

kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára.” 

178 Eszerint „egy szerződési feltétel tisztességtelen jellegét azon áruk vagy szolgáltatások természetének a 

figyelembevételével kell megítélni, amelyekre vonatkozóan a szerződést kötötték, és hivatkozással a szerződés 

megkötésének időpontjában az akkor fennálló összes körülményre, amely a szerződés megkötését kísérte, valamint 

a szerződés minden egyéb feltételére vagy egy olyan másik szerződés feltételeire, amelytől e szerződés függ”. 

179 Ld. C-484/08. sz. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid kontra Asociación de Usuarios de Servicios 

Bancarios (Ausbanc) ügyben 2010. június 3-án hozott ítélet 33. pontját; ld. továbbá Case C-237/02 (25 September 

2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter 

ítélet 18., 19. és 21. pontjait; ld. ezenkívül C-478/99. sz. Bizottság kontra Svédország ügyben hozott ítélet (2002, 

ECR I-4147) 11. és 17. pontjait 

180 Ld. Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v 

Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter ítélet 21. pontját  
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Az iméntiek kapcsán lényeges kiemelni az Európai Unió Bírósága és a tagállami bíróságok 

közötti, ezen a területen alkalmazandó munkamegosztást. Ahogy azt a Bíróság a Freiburger 

Kommunalbauten ítéletében és később több más döntésében megfogalmazta, egy konkrét 

szerződéses kikötés tisztességtelenségének a megítélése a nemzeti bíróság feladatát képezi, 

ahhoz az Európai Bíróság csak az általános szempontok értelmezése által nyújthat támaszt.181  

Az Európai Bíróság tehát konkrét kikötés tisztességtelenségét nem mond(hat)ja ki. Ennek oka 

nemcsak a tagállami és az uniós hatáskörök egyértelmű elválasztásának követelményéből 

következik, hanem abból is, hogy ha az Európai Bíróság a tisztességtelenségről is dönthetne, 

akkor valószínűsíthetően a tagállami bíróságok részéről előzetes döntéshozatali kérdések 

tömege árasztaná el az uniós testületet. Ezenkívül a fogyasztói szerződésekben alkalmazott 

ÁSZF-ek kizárólag magánjogi vonatkozásban relevánsak, mely pedig továbbra is alapvetően a 

nemzeti jogalkotás által determinált jogág. Éppen ezért az Irányelv célkitűzése „csak” a 

minimum jogharmonizáció megvalósítása volt, így a tisztességtelenség vonatkozásában nem 

követelmény az uniós jog EU Bíróság általi egységes értelmezése182, ezen uniós fórum – ahogy 

arra a fentiekben kitértem – hatásköre arra korlátozódik, hogy az Irányelvben lévő általános 

tisztességtelenségi kritériumok értelmezése által segítse a tagállami bíróságot.183  

Erre az egyik legszemléletesebb példát az Invitel-ügy184 szolgáltatta: ennek tárgya az Invitel 

által a fogyasztói ÁSZF-jébe azon kikötés volt, amely egyoldalú jogot biztosított az Invitel 

számára, hogy a számlák készpénz-átutalási megbízással történő megfizetésének díját utólag 

terhelje az ügyfélre; e díj kiszámításának módját azonban az ÁSZF nem írta elő. Itt tehát a 

szolgáltatási díj egyoldalú módosításáról volt szó, amely tisztességtelen jellege értékelésénél az 

EU Bíróság szerint a következő szempontokat kell figyelembe venni: (i) a szolgáltató az ÁSZF-

                                                 

181 Ld. – többek között – Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft 

& Co. KG v Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter ítélet 22. és 25. pontjait. Ehhez az ítélethez ld. MARKWARDT, 

Karsten, Inhaltskontrolle von AGB-Klauseln durch den EuGH, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2005, 152-157. 

old.; RÖTHEL, Anne, Missbräuchlichkeitskontrolle nach der Klauselrichtlinie: Aufgabenteilung im supranationalen 

Konkretisierungsdialog, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2005, 421-427. old.; WITTWER, Alexander, 

Höchstgerichtliche Verweigerung zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe - Der Anfang vom Ende des 

Europäischen Privatrechts?, European Law Reporter 2004, 381-385. old. 

182 Ld. Opinion of Advocate General Geelhoed in Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger 

Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter, 29. és 30. pontjait  

183 Ez történt a C-76/10. sz., Pohotovosť s. r. o. v Iveta Korčkovská ügyben 2010. november 16-án hozott ítéletben 

is, amelynek tényállása alapján a kérdést előterjesztő szlovák tagállami bíróság arra várt (volna) választ, hogy az 

Irányelv értelmében tisztességtelennek tekinthető-e egy hitelszerződésben szereplő azon feltétel, amely szerint a 

fizetés fogyasztó általi elmulasztásának esetén a hitelösszegre számított aránytalan (napi 0,25%-os, azaz évi 

91,25%-os) kötbért ír elő. 

184 Ld. C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítéletet. Ld. SICILIANI, Paolo, Should EU Consumer 

Law be used to close a Presumed Enforcement Gap under EU Competition Law? The Unintended Consequences 

of Invitel and RWE Vertrieb, 39(4) European Law Review 567-578. old. 
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ben megjelölte-e a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak megváltoztatásának indokait 

vagy módját185; (ii) a fogyasztó jogosult-e a szerződés felmondására; ezenkívül (iii) a 

szolgáltató lehetőséget adott-e a fogyasztó számára, hogy megismerhesse az ÁSZF-ben 

szereplő összes feltételt és e feltételek következményeit186; továbbá (iv) a vizsgált kikötést a 

szolgáltató egyszerű és érthető nyelven fogalmazta-e meg187. Az ÁSZF-ről történő előzetes 

tájékoztatás kötelezettsége vonatkozásában lényes kitétel az EU Bíróság azon megállapítása, 

amely szerint „[a]mennyiben a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak változtatása 

módjának bizonyos szempontjait […] kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezések 

tartalmazzák, illetve amennyiben e rendelkezések a fogyasztó tekintetében előírják a szerződés 

felmondásának jogát, alapvető fontosságú, hogy a szóban forgó fogyasztót az eladó vagy 

szolgáltató tájékoztassa a hivatkozott rendelkezésekről.”188 Ez tehát azt jelenti, hogy 

amennyiben van olyan tagállami jogszabály, amely az ÁSZF-hez képest a díjmódosítás 

vonatkozásában további jogokat és/vagy kötelezettségeket tartalmaz a fogyasztóra nézve, akkor 

a szolgáltatónak arról is megfelelően tájékoztatnia kell a fogyasztót. Következésképpen a 

tagállami bíróságnak vizsgálnia kell az összes releváns szerződéses kikötést az ÁSZF-ben, a 

szolgáltató imént részletezett tájékoztatását, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat esetleg 

meghaladó jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozást is189. 

Az EU Bírósága az RWE-ítéletében több szempontból pontosította az Invitel-döntésében 

foglaltakat és igen szigorúnak tekinthető követelményeket állított fel az ÁSZF-eket támasztó 

féllel szemben190. E vonatkozásban két szempontot kell vizsgálat tárgyává tennünk: egyrészt a 

fogyasztó tájékoztatását, másrészt pedig a fogyasztó felmondási jogát. 

Ami a fogyasztó tájékoztatását illeti, egy adott szerződéses „ármódosítás indokának és 

módjának, illetve a szerződés felmondásához való jogának a fogyasztóval való ismertetése 

kötelezettségének nem tesz eleget az, ha az ÁSZF-ben a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő 

jogszabályra vagy rendelkezésre egyszerűen csak utalnak”. Az EU Bírósága szerint ugyanis 

lényeges, hogy az ÁSZF-et támasztó fél tájékoztassa a fogyasztót ezen rendelkezések 

                                                 

185 Idem. 26. pont 

186 Idem. 27. pont; valamint ld. Irányelv 20. preambulumbekezdését  

187 Idem. 27. pont; továbbá ld. Irányelv 5. cikkét 

188 Idem. 29. pont 

189 Idem. 31. pont 

190 Ld. C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 50-54. pontjait 
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tartalmáról is.191 Szintén lényeges, hogy „[j]óllehet a tájékoztatás elvárható szintje az adott ügy 

és a termékek, vagy a szolgáltatások sajátos körülményeire tekintettel eltérő lehet, a 

szerződéskötést megelőző ez irányú tájékoztatás elmulasztását főszabály szerint nem egyenlíti 

ki önmagában az, hogy a fogyasztókat a szerződés teljesítése során megfelelő időben előre 

tájékoztatják az ármódosításokról és a szerződés felmondásához való jogukról, amennyiben 

ezen módosításokat nem kívánják elfogadni. Noha [az ÁSZF-et támasztó] vállalkozás feladata 

[…], hogy a fogyasztókat minden áremelésről és a szerződés felmondásához való jogukról 

megfelelő időben előre tájékoztassa, ez a kötelezettség, amely arra az esetre vonatkozik, amikor 

az adott vállalkozás az árak módosítására fenntartott jogával ténylegesen élni kíván, kiegészíti 

a fogyasztóknak az egyoldalú módosítási jog gyakorlásának főbb feltételeiről való, a szerződés 

megkötése előtti, világos és érthető módon történő tájékoztatásának kötelezettségét.”192  

Az EU Bírósága tehát nem vitatja a szolgáltató azon jogát, hogy az ÁSZF-ben szerepelhessen 

a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítási jogosultsága193, azonban ezt a fent leírt keretek 

közé szorítja annak érdekében, hogy a két szerződéses fél érdekei egyensúlyba kerüljenek: „[a] 

szolgáltató ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a körülmények megváltozása esetére felkészüljön, 

megfelel a fogyasztó ugyanolyan jogos érdekének, hogy egyrészről tudomást szerezzen arról, 

vagyis előre láthassa azt, hogy egy ilyen változás vele szemben milyen következményekkel jár 

a jövőre nézve, másrészről pedig, hogy egy ilyen esetben olyan ismeretekkel rendelkezzen, 

amelyek lehetővé teszik számára, hogy az új helyzetéhez leginkább megfelelő módon 

reagáljon.”194 

A fogyasztó felmondási jogával kapcsolatban az EU Bírósága kiemeli, hogy az „ne pusztán 

formális legyen, hanem ténylegesen gyakorolni lehessen. Ez nincs így akkor, ha a felmondási 

jog gyakorlásának módjához vagy az érintett piaci feltételekhez fűződő okok miatt az adott 

                                                 

191 Az C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 50. pontjában ugyan a C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet 

29. pontjára hivatkozik, előbbiben azonban expressis verbis kimondja, hogy az ÁSZF-et támasztó félnek tényleges, 

tartalmi tájékoztatást kell nyújtania, azaz a jogszabályra vagy rendelkezésre utalás nem elégséges. 

192 Ld. C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 51-53. pontjait 

193 E tekintetben ld. ezenkívül 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi 

intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog 

tisztességtelenségéről; ld. továbbá GADÓ Gábor, Egyoldalú szerződésmódosítás a pénzügyi szektorban, Gazdaság 

és Jog, 2011. vol. 19. no. 12, 3-8. old.; ld. ezenkívül GADÓ Gábor, A fogyasztói kölcsönszerződések egyoldalú 

módosításáról, Gazdaság és Jog, 2012. vol. 20. no. 10, 2-7. old.; ld. továbbá GADÓ Gábor: A fogyasztói 

kölcsönszerződések egyoldalú módosítása tisztességének változó megítéléséről, Gazdaság és Jog, 2015. vol. 23. 

vol. no. 7-8, 14-27. old. 

194 Ld. C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 53. pontját 
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fogyasztó nem rendelkezik annak tényleges lehetőségével, hogy szolgáltatót váltson, vagy ha a 

foganatosítandó módosításról nem megfelelő módon vagy kellő időben tájékoztatták, ily módon 

megfosztva annak lehetőségétől, hogy a számítási módot ellenőrizze, és adott esetben 

szolgáltatót váltson.”195 Annak vizsgálatakor, hogy a fogyasztó felmondási jogosultsága 

ténylegesen gyakorolható-e, a tagállami bíróságnak figyelembe kell vennie különösen, de nem 

kizárólagosan a következőket: „az adott piac versenyjellegét, a fogyasztónak a szerződés 

felmondásához fűződő esetleges költségeit, a tájékoztatás és az új árak hatálybalépése közötti 

időt, a tájékoztatásban nyújtott információkat, valamint a szolgáltatóváltás költségeit és az 

ahhoz szükséges időt”196. 

Véleményem szerint az EU Bíróság Invitel- és RWE-ítéleteiben foglalt, a szolgáltató 

tájékoztatási kötelezettségeivel kapcsolatos követelmények megfelelően ellensúlyozzák a 

szolgáltató egyoldalú ÁSZF-módosítási jogosultságát és adekvát védelmet biztosítanak a 

fogyasztó számára. Ami a fogyasztónak az RWE-döntésben részletezett felmondási jogát illeti, 

úgy vélem, hogy az EU Bíróság olyan szempontok figyelembe vételét is kötelezővé tette, amely 

független az ÁSZF-et támasztó féltől. Ha ugyanis egy szolgáltató módosítani kívánja az ÁSZF-

jét, akkor előtte valójában piacelemzést kell végeznie arról, hogy milyen a verseny az adott 

piacon és a szerződést felmondó fogyasztó mely másik szolgáltatóhoz tudna váltani. 

Álláspontom szerint ez indokolatlanul nagy terhet ró az ÁSZF-et támasztó félre és olyan 

kritériumokat is a tisztességtelenség vizsgálatának tárgyává tesz, amelyre a szolgáltatónak nincs 

semmilyen ráhatása.  

Az EU Bíróság és a tagállami bíróságok együttműködése vonatkozásában az Océano Grupo-

ügy – az alábbiakban ismertetett okból – kivételt képez: ebben az ítéletében az uniós testület 

ugyanis expressis verbis kimondta egy olyan szerződéses kikötés tisztességtelenségét, melyben 

az eladó a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét kötötte ki bármilyen, esetlegesen 

felmerülő fogyasztói jogvitára. Az Európai Bíróság úgy vélte, hogy az adott klauzula kizárólag 

az eladó érdekeit szolgálja, hiszen a fogyasztó lakhelyétől távol eső bíróság kizárólagos 

illetékessége nyilvánvalóan gátolja a fogyasztót abban, hogy jogait hatékonyan érvényre 

juttathassa.197 Későbbi joggyakorlatában az Európai Bíróság egyértelművé tette, hogy az 

                                                 

195 Ld. C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 54. pontját 

196 Idem. 

197 Ld. C-240-24/98. sz., Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] ECR I-4941 ítélet 21-24. pontjait. 

Ehhez az ítélethez ld. BERNARDEAU, Ludovic, Clauses abusives: l'illicéité des clauses attributives de compétence 

et l'autonomie de leur contrôle judiciaire (à la suite de l'arrêt CJCE, 27 juin 2000, Océano, aff. C-240/98), Revue 
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Océano Grupo ítéletében egy konkrét klauzula kapcsán kimondott tisztességtelenség kivételes 

volt abból a szempontból, hogy az előtte fekvő ügyben a körülmények további vizsgálata nélkül 

meg lehetett állapítani, hogy az adott kikötés a felek szerződésből eredő jogaiban és 

kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára.198  

Mindazonáltal az iméntiek kapcsán felmerül a kérdés, hogy a tagállami bíróság köteles-e 

hivatalból vizsgálni egy fogyasztói szerződés adott kikötésének tisztességtelen jellegét, sőt 

köteles-e esetleg bizonyítást folytatni – még abban az esetben is, ha ezt a tagállami szabályok 

értelmében hivatalból nem, csak a felek erre irányuló kérelmére teheti – a tisztességtelenség 

eldöntése érdekében. 

Az Európai Bíróság már az Océano Grupo ügyben kimondta, hogy a fogyasztóknak az 

Irányelvben megfogalmazott védelme feljogosítja a tagállami bíróságot arra, hogy már akkor 

vizsgálja egy adott szerződéses kikötés tisztességtelenségét, amikor a kereseti kérelem 

                                                 
européenne de droit de la consommation, 2000, 261-281. old.; WHITTAKER, Simon, Judicial Interventionism and 

Consumer Contracts, The Law Quarterly Review, 2001, 215-220. old.; NEMESSÁNYI, Zoltán, Océano Grupo 

magyar tengere - A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2008. március 28-án hozott előzetes döntéshozatal iránti 

előterjesztése a tisztességtelen illetékességi kikötések tárgyában, Európai jog, 2008, 31-42. old.; CARBALLO-

FIDALGO, Marta / PAISANT, Gilles, Première interprétation par la CJCE de la directive du 5 avril 1993 relative aux 

clauses abusives, La Semaine juridique - édition générale, 2001, 10513. old.; HAU, Wolfgang, Vorgaben des EuGH 

zur Klausel-Richtlinie, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2001, 96-98. old.; RABL, Thomas, 

EuGH: Absolute Nichtigkeit von unfairen Verbraucherverträgen?, Ecolex, 2000, 783-784. old. 

198 Ld. Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v 

Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter, 23. pontját  
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elfogadhatóságát ítéli meg.199 A Cofidis200, a Mostaza Claro201 és a Pannon202 ügyekben 

azonban az Európai Bíróság a tisztességtelenség vizsgálatát nemcsak jogosultságként, hanem 

kötelezettségként fogalmazta ezt meg a nemzeti bíróság számára.  

A Pannon-ügyben a telekommunikációs vállalkozás által szerkesztett, mobiltelefon 

szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés kizárólagos módon kötötte ki a Budaörsi Városi 

Bíróság illetékességét, mely ítélkező fórum azonban 275 km-re volt az előfizető lakhelyétől. 

Az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy a nemzeti bíróságnak nemcsak lehetősége van, hanem 

„hivatalból köteles vizsgálni valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, amennyiben 

rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek.”203 A 

tisztességtelenség vizsgálatának tagállami bíróság általi kötelezettsége valamennyi szerződéses 

klauzulára, ennélfogva a bíróság saját illetékességének vizsgálatára is vonatkozik. Lényeges 

azonban észrevenni e kötelezettség azon megkötését, mely szerint a tagállami bíróság csak 

akkor köteles hivatalból vizsgálódni, ha rendelkezésére állnak a szükséges ténybeli és jogi 

                                                 

199 Ld. C-240/98–C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 2000. június 27-én 

hozott ítélet [EBHT 2000., I-4941. o.] 29. pontját 

200 Ebben az ügyben az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy az Irányelvvel ellentétes az a spanyol szabály, mely 

megtiltja a bíróságnak azt, hogy figyelembe vegyen egy olyan jogvesztő határidőt, amelynek lejárta 

megakadályozná a bíróságot abban, hogy egy tisztességtelen kikötés érvénytelenségét hivatalból vagy a fogyasztó 

kérésére figyelembe vegye. Ld. C-473/00. sz. Cofidis-ügyben 2002. november 21-én hozott télet (EBHT 2002., 

I-10875. o.) 38. pontját. Ld. ezen ítélet elemzéséhez ROTT, Peter, Effektiver Rechtsschutz vor missbräuchlichen 

AGB - Zum Cofidis-Urteil des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2003, 5-9. old.; VAN HUFFEL, 

Michel, La condition procédurale des règles de protection des consommateurs: les enseignements des arrêts 

Océano, Heininger et Cofidis de la Cour de justice, Revue européenne de droit de la consommation, 2003, 79-105. 

old.; METZGER, Axel, Europäischer Verbraucherschutz, Effektivitätsgrundsatz und nationale Ausschlussfristen, 

Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 2004, 154-163. old.; MÖSLEIN, Florian, Richtlinienkonforme Auslegung 

im Zivilverfahrensrecht? Überlegungen zur Auswirkung der EuGH-Urteile Océano Grupo und Cofidis, aufgezeigt 

am Beispiel des § 281 Abs. 2 S. 4 ZPO, Recht der internationalen Wirtschaft, 2004, 59-66. old.; NOURISSAT, Cyril, 

Droit communautaire et forclusion biennale: l'étrange effet utile de l'esprit de la directive "clauses abusives"!, 

Recueil Le Dalloz, 2003, 486-490. old.; BAUDE-TEXIDOR, Christine / FADLALLAH, Ibrahim, La réglementation 

française ne peut empêcher le juge de relever d'office le caractère abusif des clauses qui lui sont soumises à 

l'expiration du délai de forclusion, La Semaine juridique – entreprise et affaires, 2003, 323-325. old 

201 Ld. C-168/05. sz. Mostaza Claro-ügyben 2006. október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.]. Ehhez 

az ítélethez ld. NOURISSAT, Cyril, Stipulation d'une clause compromissoire et droit communautaire: un nouvel 

horizon!, Revue Lamy droit des affaires 2007 n. 14, 55-58. old.; JORDANS, Roman, Anmerkung zu EuGH Rs. C-

168/05 - Elisa Maria Mostaza Claro gegen Centro Móvil Milenium SL, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 

2007, 48-50. old.; REICH, Norbert: More clarity after "Claro"? Arbitration clauses in consumer contracts as an 

ADR (alternative dispute resolution) mechanism for effective and speedy conflict resolution, or as "deni de 

justice"?, European Review of Contract Law 2007 Vol. 3. No.1., 41-61. old. 

202 Ld. C-243/08 (Pannon GSM Zrt. vs. Sustikné Győrfi Erzsébet), 2009. június 4-én hozott ítélet. Ld. ehhez az 

ítélethez MAYER, Claudia, Missbräuchliche Gerichtsstandsvereinbarungen in Verbraucherverträgen: Anmerkung 

zu EuGH, Urteil vom 4.6.2009, C-243/08 – Pannon GSM Zrt. / Erzsébet Sustikné Györfi, Zeitschrift für 

Gemeinschaftsprivatrecht 2009, 220-223. old.; HEINIG, Jens, Die AGB-Kontrolle von Gerichtsstandsklauseln - 

zum Urteil Pannon des EUGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 885-887. old. 

203 Ld. C-243/08 (Pannon GSM Zrt. vs. Sustikné Győrfi Erzsébet), 2009. június 4-én hozott ítélet 35. pontját 
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elemek204. Az Európai Unió Bírósága ezt a kitételt az Asturcom-ítéletében205 is megerősítette. 

Verica Trstenjak főtanácsnok VB Pénzügyi Lízing ügyben kifejtett álláspontja szerint a 

tagállami bíróságnak ez a hivatalból történő vizsgálati kötelezettsége akkor áll fenn, ha a felek 

érvei vagy más körülmények támpontot jelentenek a tisztességtelenség megítéléséhez.206 Ebből 

a szempontból a VB Pénzügyi Lízing-ügyben az Európai Bíróság ítélete tovább lépett annak 

kimondásával, hogy „a nemzeti bíróságnak hivatalból kell bizonyítást folytatnia annak 

megállapítása érdekében, hogy az előtte folyamatban lévő ügy alapjául szolgáló, az eladó vagy 

szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés részét képező kizárólagos illetékességi kikötés az 

irányelv hatálya alá tartozik-e, és amennyiben igen, hivatalból kell értékelnie az ilyen kikötés 

esetlegesen tisztességtelen jellegét.”207 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nemzeti bíróság 

akkor is köteles hivatalból bizonyítást folytatni a kizárólagos illetékességi klauzula 

tisztességének megítélése érdekében, ha azt amúgy a tagállami perjog alapján csak a felek 

kérelmére végezhetné. 

Fontos kitétele továbbá a Pannon-ítéletnek, hogy a nemzeti bíróság alkalmazhatja a szóban 

forgó – tisztességtelen – kikötést, ha a fogyasztó nem kíván hivatkozni a vonatkozó klauzula 

tisztességtelen jellegére és a kötelező erő hiányára.208 A Pannon-ítéletben megfogalmazottak 

abból a szempontból igen lényegesek, hogy megőrzik a fogyasztó „szuverenitását”, hiszen a 

nemzeti bíróság így nem kényszeríthet olyan védelmet a fogyasztóra, amelyet az nem kíván. 

Érdekes eleme továbbá az uniós testület ítéletének, hogy a tagállami bíróságra a tisztességtelen 

klauzula alkalmazhatóságával kapcsolatban kioktatási kötelezettséget hárít.209  

A Banco Español -ügy210 abból a szempontból tért el a Pannon GSM és a VB Pénzügyi Lízing 

ügyektől, hogy a Banco Español ügyében az EU Bíróságának lényegében azt kellett eldönteni, 

hogy mely kötelezettségei vannak a tagállami bíróságnak a fizetési meghagyásos eljárásban a 

fogyasztói ellentmondás előterjesztését megelőzően. A spanyol szabályozás értelmében a 

                                                 

204 Idem  

205 Ld. C-40/08. sz. Asturcom Telecomunicaciones ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., 

I-9579. o.] 53. pontját. 

206 Ld. Verica Trstenjak főtanácsnok indítványának 109. pontját a C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. ügyben 

207 Ld. C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 53. pontját. Ld. ezen 

ítélet elemzését ROTH, Wulf-Henning, Case C-137/08 VB Pénzügyi Lízing Zrt. v Ferenc Schneider, European 

Review of Contract Law, 2011 Vol. 7 N. 3., 425-438. old.; MEISTER, Marie, Nouvelles précisions sur l'office 

„communautaire” du juge national en matière de clauses abusives, Europe Comm., 31-32. old. 

208 Idem 33. és 35. pontok 

209 Idem 33. pont 

210 Ld. C-618/10. sz., Banco Español de Crédito SA ügyben 2012. június 14-én hozott ítélet 45. pontját  
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fizetési meghagyás kibocsátása tárgyában eljáró bíróság nem értékelheti hivatalból az eladó / 

szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésben foglalt feltételek tisztességtelen 

mivoltát, jóllehet az ennek eldöntéséhez szükséges valamennyi jogi és ténybeli elem 

rendelkezésére áll. Az Európai Bíróság szerint ez azért ellentétes az irányelv céljával, mert a 

tagállami szabályozás ezáltal „lehetetlenné vagy túlzottan nehézzé teszi annak a védelemnek az 

alkalmazását, amelyben a[z] irányelv e fogyasztókat részesíteni kívánja”.211 Nagy a 

valószínűsége ugyanis annak, hogy a fogyasztók – tartva az ellentmondás következtében előálló 

várható költségektől és egyéb nehézségektől – nem terjesztenek elő ellentmondást a fizetési 

meghagyásos eljárásban.212 

Ahogy arra a fentiekben utaltam, az Irányelv 4. cikkének (1) bekezdése megköveteli, hogy a 

jogalkalmazó az adott szerződéses klauzulát a maga „kontextusában” értelmezze és figyelembe 

vegye a szerződés megkötésének időpontjában fennálló „összes körülmény[t]”. Az EU Bíróság 

a Pereničová-ügyben egy ilyen értékelési elemnek tekintette azt, hogy az adott szerződéses 

kikötés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29 irányelv egyik 

rendelkezésébe ütközött. Tehát annak ténye, hogy az adott klauzula tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatnak minősült, „nem olyan, mint amely automatikusan és önmagában 

megalapozza a vitatott feltételek tisztességtelen jellegét.”213 

Klauer megítélése szerint a tisztességtelenség mércéjének tagállami kialakulásánál központi 

szerepet fog játszani, hogy milyen fogyasztói típust vesz alapul az Európai Bíróság.214 Itt a 

következő két fogyasztói típus jöhet szóba: az egyik egy ésszerű, „felvilágosult” („reasonable 

and enlightened”) típus, akiről feltételezhető, hogy elég jól informált a fogyasztói jogokat és 

kötelezettségeket illetően, s így kevés jogi többletvédelemre van szüksége; a másik fogyasztói 

típus pedig egy könnyen befolyásolható, hiszékeny, alacsony iskolázottsággal rendelkező 

személyt feltételez, aki ennélfogva jelentős jogi többletvédelmet igényel. A fenti típus 

meghatározása annak a mércének a tagállami jogalkalmazó általi kialakításához szükséges, 

amely megszabja, hogy mely klauzula tekinthető/tekintendő tisztességtelennek. Talán még 

korai lenne megjósolni, hogy az Európai Bíróság melyik fogyasztói típust fogja alapul venni.215 

Csupán más jogterületek, így az áruk szabad áramlása, a védjegy és a versenyjog körében 

                                                 

211 Idem. 56. pont 

212 Idem. 54. pont 

213 Ld. C-453/10. sz., Pereničová ügyben 2012. március 15-én hozott ítélet 43-44. pontjait 

214 Vö. KLAUER, 200–201. oldal. 

215 Vö. uő. 201. oldal. 
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született ítéletek alapján találgathatunk, hogy mely utat fog követni az uniós jogalkalmazó: az 

Európai Bíróság egyes esetekben egy ésszerű és „felvilágosult” európai fogyasztó típusát 

vázolta fel216, ugyanakkor több másik ügy kapcsán pedig az európai fogyasztói típust egy 

átlagosan tájékozott, megfontolt és ésszerű „átlagfogyasztóként” („averagely informed, 

considerate and reasonable average consumer” 217) jellemezte218.  

Kiemelendő továbbá, hogy a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 

folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (ún. UCP irányelv) alapján implementálásra került, a 

fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény (a továbbiakban: „Fttv.”) értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése 

során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott 

helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az 

adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is219. 

Kiemelendő továbbá, hogy az Fttv. szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy 

meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást 

kell figyelembe venni220. 

A hivatkozott európai bírósági ítéletek alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az uniós 

jogalkalmazó fogyasztói típusát alapvetően kritikus megközelítés (azaz ésszerű mértékű 

szkepszis / megfontoltság / körültekintés / óvatosság) jellemzi, aki egyúttal megfelelően 

informálódik egy adott termék megvásárlását megelőzően. 

                                                 

216 Ld. Európai Bíróság 362/88 sz. ügy GB-INNO-BN, Rec. 1990, I–667. oldal, ld. továbbá (Európai Bíróság 

126/91 sz. ügy Schutzverband gegen das Unwesen in der Wirtschaft v. Yves Rocher, Rec.1993, I–2361. oldal 

217 Ld. Európai Bíróság C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel und GewerbeKöln e.V. v Mars GmbH [1995]; 

ld. továbbá Európai Bíróság C-210/96 sz. ügy Gut Springheide v. Oberkreisdirektion, Rec.1998, I–7519. oldal; ld. 

ezenkívül C-239/02, Douwe Egberts NV v. Westrom Pharma NV; ld. továbbá T-183/02 and T184/02 El Corte 

Inglés v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) [2004]; ld. ezenkívül C-

220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co OHG v Lancaster Group GmbH [2000]. A fogyasztó megítéléséről 

átfogó képet ad SIK-SIMON Rita, Fogyasztókép és szabályozás, MTA Law Working Papers, 2016/2. 

218 E tekintetben érdekes az EU Bíróság Costea-ítélete, amely szerint az Irányelv szerint egy olyan természetes 

személy, aki ügyvéd, és aki anélkül köt egy bankkal hitelmegállapodást, hogy a szerződés meghatározná a hitel 

célját, „fogyasztónak” lehet tekinteni, amennyiben az szóban forgó szerződés nem kötődik ezen ügyvéd szakmai 

tevékenységéhez (az EU Bíróság szerint az a körülmény, hogy az ugyanezen szerződésből eredő követelés 

fedezetéül olyan jelzálog‑biztosíték szolgál, amelyről e személy ügyvédi irodájának képviselőjeként állapodott 

meg, és amelyet az említett személy szakmai tevékenységének gyakorlására szolgáló tárgyi eszközökön, például 

az ezen ügyvédi iroda tulajdonában lévő ingatlanon alapítottak, e tekintetben nem bír relevanciával) – ld. C‑110/14. 

sz. Horațiu Ovidiu Costea kontra SC Volksbank România SA ügyben 2015. szeptember 3-án hozott ítéletet. 

219 Ld. Fttv. 4. § (1) bek. – az ezzel kapcsolatos bírósági ítélkezési gyakorlatból ld. – többek között – a következő 

döntéseket: BH2006. 343; EBH2004. 1093; Legf. Bír. Kf.II.39.104/2000/3. (Vj-55/1998.); Legf. Bír. 

Kf.II.39.580/2001/6. (Vj-196/1999). 

220 Idem. 
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ii) Az Irányelv melléklete a tisztességtelen szerződéses kikötésekről 

 

Az Irányelv mellékletében található lista olyan szerződési klauzulákat sorol fel, amelyek 

tisztességtelennek tekinthetők.221 Ennek a listának két sajátosságát kell – az alább kifejtetteknek 

megfelelően – kiemelni: egyrészt nem taxatív felsorolást tartalmaz, másrészt nem bír kötelező 

erővel.  

                                                 

221 Ezek közé tartoznak azok a feltételek, amelyek célja vagy hatása az, hogy: a) kizárják vagy korlátozzák az eladó 

vagy szolgáltató jogi felelősségét a fogyasztó halála vagy testi sérülése esetén, amit az eladó vagy szolgáltató 

cselekedete vagy mulasztása idézett elő; b) jogellenesen kizárják vagy korlátozzák a fogyasztó törvényes jogait az 

eladóval vagy szolgáltatóval, illetve más féllel szemben arra az esetre, ha az eladó vagy szolgáltató valamely 

szerződéses kötelezettségét egyáltalán nem vagy csak részben vagy hibásan teljesíti, ideértve a beszámítás 

lehetőségét is az eladót vagy szolgáltatót megillető tartozás kiegyenlítésére; c) a fogyasztóra nézve kötelező a 

szerződés, míg az eladó vagy szolgáltató szerződési kötelezettségeinek teljesítése olyan feltételhez kötött, 

amelynek megvalósítása csak az eladó vagy szolgáltató szándékától függ; d) engedélyezik az eladó vagy 

szolgáltató számára a fogyasztó által megfizetett összegek megtartását olyan esetekben, amikor a fogyasztó úgy 

dönt, hogy nem köt szerződést vagy nem teljesíti a szerződési feltételeket, ugyanakkor nem teszik lehetővé a 

fogyasztó számára, hogy az eladótól vagy szolgáltatótól ugyanakkora összeget kapjon abban az esetben, ha a 

szerződést az eladó vagy a szolgáltató mondja fel; e) a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul 

magas összeg megfizetését követelik meg kártérítés címén; f) engedélyezik az eladó vagy szolgáltató számára, 

hogy saját belátása szerint felbontsa a szerződést, ugyanakkor ezt a lehetőséget nem biztosítják a fogyasztó 

számára, illetve engedélyezik az eladó vagy szolgáltató számára a még nem teljesített szolgáltatások 

ellenértékeként megfizetett összegek megtartását olyan esetekben, amikor az eladó vagy szolgáltató bontja fel a 

szerződést; g) feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a határozatlan idejű szerződés felmondására ésszerű 

felmondási idő alkalmazása nélkül, kivéve az olyan eseteket, amikor ezt az eladó vagy szolgáltató komoly indokkal 

teszi; h) a fogyasztó ellentétes tartalmú nyilatkozatának hiányában az eladó vagy szolgáltató automatikusan 

meghosszabbít egy határozott időre kötött szerződést, míg ha a fogyasztó nem kívánja meghosszabbítani a 

szerződést, e szándékának kifejezésre juttatásához a szerződés lejáratához képest túlzottan korai határidőt szabnak 

meg; i) a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásában, amelyek alapos 

megismerésére nem volt tényleges lehetősége a szerződés megkötése előtt; j) feljogosítják az eladót vagy 

szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok 

nélkül; k) feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó szolgáltatások 

jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa; l) előírják, hogy az áruk vagy szolgáltatások árának 

meghatározása a szállítás időpontjában történik, vagy engedélyezik az áru eladójának vagy a szolgáltatás 

nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat, mindkét esetben anélkül, hogy ennek megfelelő jogot 

biztosítanának a fogyasztó számára a szerződés felmondására abban az esetben, ha a megemelt ár lényegesen 

magasabb annál, mint amiben a szerződés megkötésekor megállapodtak; m) megadják a jogot az eladó vagy 

szolgáltató számára annak megállapítására, hogy az áruk vagy szolgáltatások megfelelnek-e a szerződésnek, illetve 

megadják azt a kizárólagos jogot, hogy a szerződés bármely feltételét az eladó vagy szolgáltató értelmezze; n) 

korlátozzák az eladó vagy szolgáltató felelősségét a nevében eljáró képviselők által vállalt kötelezettségek 

vonatkozásában, illetve az eladó vagy szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését sajátos alakiságoknak rendelik 

alá; o) kötelezik a fogyasztót kötelezettségei teljesítésére akkor is, amikor az eladó vagy szolgáltató nem teljesíti 

saját kötelezettségeit; p) az eladó vagy szolgáltató számára biztosítják a jogot szerződéses jogai és kötelezettségei 

átruházására, ha ez a fogyasztó hozzájárulása nélkül csökkentheti a fogyasztó számára nyújtott garanciákat; q) 

kizárják vagy gátolják a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy 

más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében, különösen arra kötelezve a fogyasztót, hogy csak jogszabályi 

rendelkezések által nem kötött döntőbírósághoz fordulhat, jogtalanul korlátozva a rendelkezésére álló 

bizonyítékokat, vagy olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog értelmében 

rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie. 
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Az uniós jogalkotó egyrészt általános jelleggel222 előírta az Irányelv által a tagállami jogalkotás 

révén elérendő célt (pl.: a tisztességtelen klauzula ne jelentsen kötelezettséget a fogyasztóra 

nézve, stb.)223, másrészt pedig az Irányelv mellékletében „csak” jelzésszerű és nem teljeskörű 

felsorolását adta azoknak a szerződéses feltételeknek224, amelyek kiindulópontját jelenthetik – 

az akár szigorúbb – tagállami jogalkotásnak.225 A fentieknek megfelelően tehát a listán található 

valamely kikötés nem feltétlenül tekintendő tisztességtelennek, illetve a listán nem szereplő 

szerződéses klauzula is minősülhet tisztességtelennek és így jogellenesnek.226 Nyilvánvaló, 

hogy az uniós jogalkotó az Irányelv mellékletével bizonyos iránymutatást kíván adni a 

tagállami jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, azonban az Európai Bíróság egyértelművé tette, 

hogy alapvetően az adott tényállás körülményeitől függ – figyelembe véve az uniós jogalkotó 

által előírt általános vizsgálati szempontokat – egy szerződéses kikötés megítélése.227 Tehát, 

ahogy arra a fentiekben utaltam, valamely szerződéses kikötésnek az Irányelv mellékletében 

való szereplése vagy annak hiánya az Európai Bíróság következetes joggyakorlata értelmében 

nem korlátozza a tagállami bíróságok diszkrecionális jogát egy adott szerződéses klauzula 

tisztességtelenségének a megítélésében228, azaz az adott ügyben eljáró nemzeti bíróság 

mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy – az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának figyelembe 

vétele mellett – hogyan minősíti a szerződésben alkalmazott kikötést.  

 

                                                 

222 Geelhoed főtanácsnok szavaival: az Irányelv említett rendelkezései „merely establish the abstract preconditions 

as set out in Article 3 et seq.”, ld. Opinion of Advocate General Geelhoed in Case C-237/02 (25 September 2003) 

Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter, 17. 

pontját  

223 Ld Irányelv 3-7. cikkeiben foglaltakat 

224 Ld. Irányelv 3. cikkének (3) bekezdését 

225 Az Irányelvben lévő melléklet implementációjával kapcsolatos jogvitára vonatkozóan ld. C-478/99. sz. 

Bizottság kontra Svédország ügyben hozott ítéletet (2002, ECR I-4147). E döntés alapos elemzését adja PFEIFFER, 

Thomas, EuGH: Umsetzung der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln, Europäische Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht 2002, 467-468. old.; ld. továbbá WITTWER, Alexander / SEEGER, Daniel, In der Kürze liegt die 

Würze - Missbräuchliche Klauseln Unterm Nordlicht, European Law Reporter 2002, 245-246. old. 

226 Ld. Ld. C-478/99. sz. Bizottság kontra Svédország ügyben hozott ítélet (2002, ECR I-4147) 20. pontját, amelyet 

a Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ulrike 

Hofstetter and Ludger Hofstetter ítélet 20. pontja is megerősít 

227 Ld. – többek között – Case C-237/02 (25 September 2003) Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft 

& Co. KG v Ulrike Hofstetter and Ludger Hofstetter ítéletet  

228 Ld. C-478/99. sz. Bizottság kontra Svédország ügyben hozott ítélet (2002, ECR I-4147) 19. pontját 
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iii) Mely esetekben nem vizsgálható egy szerződéses klauzula a 

tisztességtelenség szempontjából? 

 

Az Irányelv alapján az adott kikötés tisztességtelenségének a megítélése nem vonatkozhat sem 

a szerződés elsődleges tárgyának (azaz a szerződéses főszolgáltatás kikötésének), sem pedig a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti arányosságnak (az ár vagy díjazás tekintetében) a 

felülvizsgálatára, feltéve, hogy ezeket világosan és érthetően fogalmazták meg.229 Ezt a kivételt 

az uniós jogalkotó azért illesztette az Irányelvbe, mert úgy vélte, hogy e szerződéses kikötéseket 

alapvetően a kereslet-kínálat által determinált piacnak kell eldöntenie és nem pedig a 

szabályozásnak.230 Azaz az uniós jogalkotó nem kívánt a piacgazdaság egyik pillérét alkotó 

szerződési szabadságba (a felek akarati autonómiájába) túlságosan beavatkozni.231 Eképpen 

tehát az Irányelv szóban forgó szakasza kompromisszumot valósít meg „egyrészt a fogyasztók 

védelmére irányuló cél és a tagállamok jogszabályainak a tisztességtelen feltételek területén 

való közelítése, másfelől az akarati autonómia és a szerződési szabadság elve között, amely 

elvek mély gyökerekkel rendelkeznek a tagállamok többségének jogi hagyományaiban a 

szerződések joga területén.”232 

Nils főtanácsnok a Kásler-ügyhöz kapcsolódó indítványában az Irányelv 4. cikkének (2) 

bekezdése kapcsán kiemeli, hogy „meglepő, hogy az [I]rányelv, amely mindenekelőtt a 

fogyasztó védelmére irányul, ugyanakkor kizárja, hogy a szerződésnek magának a 

középpontjában álló, meg nem tárgyalt rendelkezéseinek tisztességtelen jellege értékelés 

tárgyát képezze.”233 Véleménye szerint azonban ez az oka annak, hogy számos tagállam (pl.: 

Dánia, Spanyolország, Finnország, Luxemburg, Portugália, Svédország) az Irányelvnek ezt a 

rendelkezését nem ültették át belső jogukba. Ennek kapcsán ugyanakkor ki kell emelni, hogy 

                                                 

229 Vö. Irányelv 4. cikkének (2) bekezdését; ld. továbbá Irányelv Preambulumának 23. bekezdését. Megemlítendő 

továbbá, hogy az Irányelv szerint a szerződés elsődleges tárgyát képező és a szállított áruk vagy nyújtott 

szolgáltatások ár / minőség viszonyát meghatározó feltételeket az iméntiek ellenére figyelembe lehet venni egyéb 

feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegének megítélésénél (ld. Irányelv Preambuluma 18. pontjának 2. 

mondatát). 

230 Ld. Thomas WILHELMSSON, Cooperation and competition regarding standard contract terms in consumer 

contracts, in: European Business Law Review [2006], 57. old. 

231 Ld. Nils Wahl főtanácsnok indítványának 27. pontját a C-26/13. sz. (Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka 

kontra OTP Jelzálogbank Zrt.) ügyben 

232 Ld. Nils Wahl főtanácsnok indítványának 29. pontját a C-26/13. sz. (Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka 

kontra OTP Jelzálogbank Zrt.) ügyben 

233 Ld. Nils Wahl főtanácsnok indítványának 35. pontját a C-26/13. sz. (Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka 

kontra OTP Jelzálogbank Zrt.) ügyben 
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az Európai Bizottság által az Irányelv alkalmazásáról közzétett jelentés234 szerint noha a 

tagállamok többsége nem vette át a szóban forgó kivételt, azonban ebből nem adódtak 

jogalkalmazási nehézségek. A hivatkozott bizottsági jelentés szerint „e tagállamok bíróságai 

nem kezdték meg az árak felülvizsgálatát, sem a szerződések lényegének tömeges és 

megkülönböztetés nélküli módosítását, ahogyan attól bizonyos elméletek és bizonyos szakmai 

körök tartottak. Az esetek nagy többségben ugyanis sem önmagában az ár, amely a 

versenyfeltételekből ered, sem pedig a világosan és egyértelműen a szerződés tárgyának 

meghatározására vonatkozó feltételek nem olyan jellegűek, hogy olyan problémákat vetnének 

fel, amelyeket a tisztességtelen feltételekre vonatkozó jogszabályok alapján kellene 

megoldani.”235. 

A tisztességtelenség vizsgálata lehetőségének fent említett kizárását árnyalta az Európai Unió 

Bírósága – az Irányelv vonatkozásában általános érvényű jogelvnek a kimondásával – a spanyol 

és a magyar szabályozás megítélése kapcsán.  

Ami az előbbi ügyet illeti, annak középpontjában az spanyol jogi rendelkezést állt, amely 

lehetővé teszi a szerződés fő tárgyának a meghatározására, illetve az árnak vagy a díjazásnak 

az ellenértékként nyújtott szolgáltatással vagy szállított áruval való megfelelésére vonatkozó 

szerződéses kikötések tisztességtelen jellegének bírósági felülvizsgálatát, még abban az esetben 

is, ha ezek a klauzulák világosak és érthetőek.236 Az uniós ítélkező testület úgy vélte, hogy 

tekintettel arra, hogy az Irányelv szabályozási tárgykörében minimum jogharmonizációt valósít 

meg, ezért az Európai Unió Bírósága elismeri a tagállamok azon jogát, hogy az Irányelv által 

lefedett területen szigorúbb szabályozást léptessenek életbe – ennek a feltétele azonban az EU 

Bíróság szerint az, hogy a tagállami rendelkezések ezáltal ténylegesen a fogyasztók magasabb 

szintű védelmét hozzák létre.237 Ez utóbbi feltételnek a teljesülése a spanyol szabályozás 

esetében az EU Bírósága értelmezése szerint azért valósult meg, mert a spanyol jog 

megengedte, hogy az eladó és a fogyasztó között kötött szerződésben lévő bármely feltétel a 

tisztességtelenség szempontjából bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhesse.238 

                                                 

234 Ld. a 93/13 irányelv alkalmazásáról szóló, 2000. április 27-én kelt, az Európai Bizottság által közzétett jelentést 

(COM(2000) 248 final). 

235 Ld. Nils Wahl főtanácsnok indítványának 9. lábjegyzetét a C-26/13. sz. (Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka 

kontra OTP Jelzálogbank Zrt.) ügyben 

236 Ld. a C-484/08. sz. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid kontra Asociación de Usuarios de Servicios 

Bancarios (Ausbanc) ügyben 2010. június 3-án hozott ítéletet 

237 Idem. 

238 Idem. 
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A magyar vonatkozású Kásler-ügy239 tárgyát az OTP Jelzálogbank kölcsönszerződésének azon 

kikötését képezte, amely szerint a szerződéskötéskor a kölcsön összegét a svájci franknak a 

folyósítás napján érvényes, a bank által alkalmazott vételi árfolyamán rögzítették, míg az egyes 

törlesztőrészletek összegét a bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon 

irányadó deviza eladási árfolyam alapján határozták meg. 

Az EU Bírósága szerint a „szerződés elsődleges tárgyának” fogalma csak akkor terjed ki a 

szolgáltató és a fogyasztó között létrejött, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre, ha 

a „szerződés természetének, általános rendszerének és kikötéseinek, valamint jogi és ténybeli 

összefüggéseinek értékelése alapján az állapítható meg, hogy a szóban forgó kikötés e 

szerződés alapvető, és mint ilyen, a szerződést jellemző szolgáltatását határozza meg”240. 

Ugyanakkor kiemelendő, hogy az EU Bírósága szerint az Irányelv 4. cikke (2) bekezdésében 

foglalt korlátozás nem alkalmazható az olyan szerződéses kikötésekre, „amelyek a 

törlesztőrészletek kiszámítása céljából a kölcsönszerződésben meghatározott külföldi pénznem 

átváltási árfolyamának meghatározására korlátozódnak, anélkül azonban, hogy bármilyen 

átváltási szolgáltatást nyújtana a hitelező az említett számítás során”241 – ez ugyanis egy olyan, 

az adóst terhelő pénzügyi kötelezettség, amely nem tekinthető valamely szolgáltatás 

ellenszolgáltatásaként fizetendő „díjazásának”, hiszen egy ilyen esetben szolgáltatás sincsen. 

Ahogy arra a fenteikben utaltunk, az Irányelv 4. cikke (2) bekezdésében foglalt korlátozás nem 

alkalmazható, ha az adott szerződéses kikötést világos és érthető (tehát ebben az esetben a 

szóban forgó klauzula nem vizsgálható a tisztességtelenség szempontjából). Az EU Bírósága e 

kitétel kapcsán a Kásler-ügyben fejtette ki, hogy „azon követelmény alatt, amely szerint a 

szerződési feltételnek világosnak és érthetőnek kell lennie, nem kizárólag azt kell érteni, hogy 

az érintett feltételnek nyelvtani szempontból kell érthetőnek lennie a fogyasztó számára, hanem 

azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben 

meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e 

mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt mechanizmus közötti 

viszonyt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető szempontok 

                                                 

239 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítéletet 

240 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítélet 59. pontját 

241 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítélet 58. pontját 
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alapján értékelni a számára ebből eredő gazdasági következményeket.”242 Másként fogalmazva: 

a Kásler-ítéletében az EU Bírósága valójában azt a kötelezettséget írta elő, hogy a 

szolgáltatónak a szerződése, reklámjai és egyéb tájékoztatásai által olyan helyzetbe kell hoznia 

az „általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztót”243, hogy az 

képes legyen felismerni (megérteni / értékelni) a rá háruló gazdasági következményeket 

(beleértve ebbe az egyes törlesztőrészletek, valamint a kölcsön teljes költségének kiszámítását 

is)244. 

Az EU Bírósága a „világosan és érthetően való megfogalmazás” fogalmáról a Van Hove-

ítéletében245 mondta ki, hogy a szerződési feltételek átláthatóságának az Irányelvben foglalt 

követelménye nem korlátozható kizárólag azok alaki és nyelvtani szempontból érthető 

jellegére, hanem – mivel az Irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, 

hogy a fogyasztó az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek 

között az információs szintje tekintetében – az átláthatóság e követelményét kiterjesztő módon 

kell érteni246. A fogyasztó számára az átláthatóság követelményének tiszteletben tartása 

szempontjából ekképpen nemcsak a szerződéskötést megelőzően a szerződési feltételekről 

nyújtott információ bír alapvető jelentőséggel, hanem a kölcsönvevő teljes munkaképtelensége 

esetén a hitelező részére fizetendő összegek átvállalási mechanizmusa sajátosságainak 

feltüntetése is, valamint az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti 

                                                 

242 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítélet 75. pontját 

243 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítélet 74. pontját 

244 Érdemes egyúttal utalni a C‑186/16. sz. Ruxandra Paula Andriciuc és társai és a Banca Românească SA ügyben 

2017. szeptember 20-án hozott ítéletre, amely szerint a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell 

értelmezni, hogy a szerződési feltétel világos és érthető megfogalmazásának követelménye azt jelenti, hogy a 

hitelszerződések esetén a pénzügyi intézményeknek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők 

számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben ez a 

követelmény magában foglalja, hogy annak a feltételnek, amely szerint a kölcsönt ugyanabban a külföldi 

pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben folyósították, nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a 

konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes 

felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy 

csökkenhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen 

jelentős – gazdasági következményeit is.  

245 Ld. a C-96/14. sz. ügyben Jean-Claude Van Hove kontra a CNP Assurances SA ügyben 2015. április 23-án 

hozott ítéletet 

246 Ld. a C-96/14. sz. ügyben Jean-Claude Van Hove kontra a CNP Assurances SA ügyben 2015. április 23-án 

hozott ítélet 41. pontját; ld. továbbá a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP 

Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 30-án hozott ítélet 71. és 72. pontjait 
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viszony, oly módon, hogy e fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a 

számára ebből eredő gazdasági következményeket247.  

Az Irányelv értelmében a tisztességtelenség szempontjából nem vizsgálhatóak továbbá azok a 

feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti szabályokat, valamint olyan 

nemzetközi egyezmények alapelveit vagy rendelkezéseit tükrözik, amely egyezményeknek a 

tagállamok vagy a Közösség a szerződéses felei.248  

Ennek megfelelően tehát a hivatkozott kivétel kiterjed „a szerződő felekre a felek választásától 

függetlenül alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezéseket tükröző feltételekre, valamint az 

említett rendelkezések automatikusan, vagyis a felek ilyen irányú eltérő megállapodása 

hiányában alkalmazandó kikötéseire”249. Azok a fogyasztói ÁSZF kikötések, „amelyek egy 

bizonyos szerződéstípusra vonatkozó nemzeti szabályozás rendelkezéseit tükrözik, nemcsak 

abban az esetben nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, ha a felek között megkötött szerződés 

ezen szerződéstípusba tartozik, hanem más olyan szerződések esetén sem, amelyekre a szóban 

forgó szabályozás valamely nemzeti jogi rendelkezés értelmében alkalmazandó”250. A 

hivatkozott szabály racionalitása abban ragadható meg, hogy az uniós jogalkotó abból a 

feltételezésből indul ki, hogy a tagállamoknak azok a törvényi vagy rendeleti rendelkezései, 

amelyek közvetve vagy közvetlenül meghatározzák a fogyasztói szerződések feltételeit, 

vélhetően nem tartalmaznak tisztességtelen feltételeket (azaz ezekben az esetekben az európai 

uniós jogalkotó azt feltételezte, hogy „az olyan feltételek, amelyek valamely tagállamban 

                                                 

247 Ld. a C-96/14. sz. ügyben Jean-Claude Van Hove kontra a CNP Assurances SA ügyben 2015. április 23-án 

hozott ítélet 41. pontját 

248 Ld. Irányelv 1. cikkének (2) bekezdését 

249 Ld. Irányelv 13. preambulumbekezdését; ld. továbbá C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. március 21-én hozott ítélet 26. pontját. 

250 Ld. továbbá C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 

2013. március 21-én hozott ítélet 27. pontját. 
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elnyerték a nemzeti jogalkotó jóváhagyását, kellően kiegyensúlyozottak, és nem az eladó vagy 

szolgáltató gazdasági erőfölényével való visszaélésen [sic!]251 alapulnak”252).  

Abban az esetben azonban, ha egy szolgáltató az ÁSZF-jében átvesz olyan kógens törvényi 

rendelkezéseket, amelyeket a tagállami jog szerint csak egy bizonyos típusú – más –

jogviszonyra lehetne alkalmazni (azaz a tagállami jogalkotó kifejezett szándéka az volt, hogy a 

gázellátásra vonatkozó szerződések feltételeinek tartalmát meghatározó nemzeti szabályozás 

által felállított rendszert nem alkalmazza a különleges szerződésekre253), akkor az EU Bírósága 

szerint igenis vizsgálható a szóban forgó ÁSZF tisztességtelensége254. Ennek oka egyrészt, 

hogy a „felek esetleges arra irányuló szándéka, hogy ezen rendszer alkalmazását más 

szerződésre is kiterjesszék, nem tekinthető egyenlőnek a szerződés feleit illető jogok és 

kötelezettségek összességének a nemzeti jogalkotó általi egyensúlyba hozatalával”255, másrészt 

pedig a tisztességtelenség vizsgálatának „csupán azon az alapon való kizárásának lehetővé 

tétele, hogy ezek a feltételek a felek által kötött szerződésre nem alkalmazandó nemzeti törvényi 

vagy rendeleti rendelkezéseket vesznek át, vagy ilyen rendelkezésekre hivatkoznak, az ezen 

irányelv által létrehozott fogyasztóvédelmi rendszert kérdőjelezné meg”256. Ebben az esetben 

ugyanis az ÁSZF-et támasztó fél „könnyedén elkerülhetné a szerződési feltételek 

megfogalmazásakor valamely fogyasztóval egyedileg meg nem tárgyalt feltételek, de ugyanígy 

a bizonyos szerződéstípusokra nézve a nemzeti szabályozás által előírt feltételek tisztességtelen 

jellegének felülvizsgálatát”257.  

Az Invitel-ügyben az EU Bíróság pedig azt mondta ki, hogy az Irányelv 4. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt kizárás nem alkalmazható a fogyasztónak nyújtandó szolgáltatások díjai 

                                                 

251 Ld. Verica Trstenjak főtanácsnok indítványának 47.  pontját. E kitétel kapcsán érdemes észrevenni, hogy itt 

egyértelműen félrefordításr történt, hiszen itt nyilvánvalóan nem az erőfölénnyel való visszaélésről van szó, hanem 

a szolgáltató kedvezőbb helyzetéről (ezt támasztja alá a különböző nyelvi verziók – ú.m. a francia („On a dès lors 

présumé que les clauses qui ont trouvé l’assentiment du législateur national dans un État membre sont 

suffisamment équilibrées et ne procèdent pas de l’abus d’une prépondérance économique du professionnel.”), a 

német („Es wurde also vermutet, dass Klauseln, die in einem Mitgliedstaat die Zustimmung des nationalen 

Gesetzgebers gefunden haben, hinreichend ausgewogen sind, und nicht auf einem Missbrauch der wirtschaftlichen 

Überlegenheit des Gewerbetreibenden beruhen.”) és az angol („It was therefore presumed that terms which had 

received the approval of the national legislature in a Member State were sufficiently balanced and were not founded 

on a misuse of the financial superiority of the seller or supplier.”) szövegek – áttekintése is. 

252 Ld. C-92/11. sz., RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. ügyben 2013. 

március 21-én hozott ítélet 28. pontját. 

253 Idem. 37. pont 

254 Idem. 29. pont 

255 Idem. 

256 Idem. 30. pont 

257 Idem. 
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módosításának mechanizmusára vonatkozó valamely kikötésre258, e vonatkozásban tehát 

vizsgálható a tisztességtelenség. 

A fentieken kívül a munkavállalási szerződések, az öröklési jog, a családi jog, valamint a 

gazdasági társaságok létrehozásával és létesítő okiratával kapcsolatos szerződések szintén nem 

tartoznak az Irányelv hatálya alá259, tehát e kontraktusok tekintetében a tagállamok nem 

hozhatnak az Irányelv szerinti tisztességtelenség vizsgálatára vonatkozó szabályokat. 

 

b) A magyar jog irányadó rendelkezései  

 

A magyar jog az Irányelvnek megfelelően közelíti meg a tisztességtelenség megállapításának 

kérdését: egyrészt általános szabályt határoz meg; másrészt egy konkrét szerződési klauzulákat 

tartalmazó lista alkalmazását rendeli; bizonyos kikötések pedig nem vizsgálhatóak a 

tisztességtelenség szempontjából.  

 

i) A tisztességtelenség általános szabálya 

 

Egy szerződéses klauzula tisztességtelen mivoltát a korábbi szabályozás szerint két kritérium 

együttes fennállása alapján lehetett megállapítani: egyrészt az egyik fél jóhiszemű joggyakorlás 

elvét sértő magatartása („a jóhiszeműség követelményének a megsértésével”), másrészt e 

magatartás kapcsán a megállapodásban rögzített jogosultságok és kötelezettségek 

egyensúlyának a felbomlása („a feleknek a szerződésből eredő jogosultságai és kötelezettségei 

egyoldalúan és indokolatlanul az egyik fél hátrányára [kerülnek] megállapításra”).  

A jóhiszeműség fogalmát illetően a jogirodalomban bírálat érte az Irányelvnek a Ptk.-ba való 

implementációját,260 itt ugyanis ezen terminus technicus használatának pontatlansága volt 

tetten érhető. Az Irányelvben használt Treu und Glauben-nek (good faith; bonne foi)261 a 

magyar jogban nem a jóhiszeműség, hanem a „jóhiszeműség és tisztesség” kategóriája felel 

                                                 

258 Ld. C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet 23. pontját 

259 Ld. Irányelv 10. pontjának 3. mondatát 

260 Vö. VÉKÁS, 45–46. oldal.  

261 Vö. Irányelv Preambulumának 15. bekezdését 
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meg, mely egy „objektív, általánosan elfogadott etikai követelményrendszerre”262 utal. A 

jóhiszeműség ugyanis elsősorban a dologi jogban használatos fogalom, s az adott személy 

szubjektív tudatállapotát fejezi ki egy jogellenes helyzettel kapcsolatban.263   

A jelenleg hatályos Ptk.-ban egy ÁSZF vagy egy fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltétel szintén két kritérium teljesülése esetén minősíthető 

tisztességtelennek264. A jogalkotó egyrészt módosította a „jóhiszeműség követelménye” 

szóösszetételt – az Irányelv követelményével összhangban lévő – „jóhiszeműség és tisztesség” 

fogalmára, másrészt pedig pontosította a másik feltételt is („a feleknek a szerződésből eredő 

jogait és kötelezettségeit [...] egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával 

szerződő fél hátrányára [kerülnek megállapításra]”.265  

A korábban hatályos Ptk. definiálta azt is, hogy mikor tekintendők egyoldalúan és 

indokolatlanul hátrányosnak a jogosultságok és kötelezettségek: különösen akkor, ha ezek 

meghatározása (a) a szerződésre irányadó lényeges (jogszabályi) rendelkezéstől jelentősen 

eltér; vagy (b) összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával, illetve rendeltetésével. A Ptk. 

szóhasználata alapján ugyan példálózásra lehetett következtetni („különösen”), azonban ez a 

megoldás túlságosan merevvé és szigorúan alkalmazandóvá tette ennek a fogalomnak a 

meghatározását.  

A hatályban lévő Ptk. az imént említett rendelkezést már nem tartalmazza, hanem egy 

szempontrendszert ad arra, hogy egy adott szerződéses feltétel vizsgálatánál a jogalkalmazónak 

mit kell még figyelembe vennie: vizsgálnia kell egyrészt a szerződéskötéskor fennálló minden 

olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, másrészt pedig az érintett 

feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát.266  

A hivatkozott szabályozással kapcsolatban két észrevételt teszek. 

Egyrészt, az iménti rendelkezések racionalitását az adja, hogy felmerülhet olyan helyzet, 

amikor az adott klauzula önmagában tisztességtelennek minősül(het)ne, az abban foglalt 

                                                 

262 Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény 5. §-ához fűzött indokolását. 

263 A jóhiszeműség és tisztesség elvét történeti kontextusba helyezve, mélyrehatóan elemzi FÖLDI András, A 

jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig, Budapest: ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar, 1998. 

264 Erre vonatkozóan ld. a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII. 

12.) PK vélemény  

265 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (1) bekezdését. 

266 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (2) bekezdését 
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hátrányt azonban egy másik szerződéses kikötés vagy egy másik szerződés kompenzálja. Az 

iméntieken túl a kikötött szolgáltatás természetét – a jelenleg hatályos Ptk. értelmében: „a 

kikötött szolgáltatás rendeltetését” – is figyelembe kell venni.267 Álláspontom szerint a Ptk. 

fenti szabályainak bevezetése – amellett, hogy az Irányelv szándékát is tükrözi268 – azért 

üdvözölendő, mert amikor egy adott szerződési feltétel esetleges tisztességtelensége képezi 

elemzés tárgyát, akkor azt gazdasági „kontextusában” érdemes szemlélni, s ez felel meg a 

jelenleg egyre inkább teret nyerő „law and economics” szemléletnek is269. 

Másrészt, mivel a tisztességtelenség definícióját az Irányelvben igen tágan határozták meg, 

ezért támpontot nyújt, hogy az Irányelv preambuluma szerint a tisztességtelenség egyik fogalmi 

elemének, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközésnek a megállapításánál a 

következőket kell vizsgálni: a szerződő felek alkupozícióját, ennek az alkupozíciónak az 

erősségét, továbbá azt, hogy a fogyasztót befolyásolták-e abban, hogy elfogadja a szerződési 

feltételeket, ezenkívül pedig, hogy a szolgáltatás teljesítésére a fogyasztó külön megrendelése 

alapján került-e sor.270 A jóhiszeműség és tisztesség követelményébe tartozik az Irányelv 

szerint az is, hogy a fél méltányosan és igazságosan („loyal und billig”, „loyale et équitable”, 

„fairly and equitably”) viszonyuljon a partneréhez, figyelembe véve annak jogos érdekeit. 

Kétségtelen, hogy a jelenleg hatályos Ptk. igen tágan állapítja meg azokat a szempontokat, 

amelyek a jóhiszeműség és tisztesség sérelmének megállapítása során vizsgálandóak, azonban 

álláspontom szerint mind a jogalkalmazás, mind pedig a jogkereső közönség számára hasznos 

lett volna, ha a Ptk. is implementálja az Irányelv által nevesített szempontokat. Ezt a problémát 

bizonyos szempontból ugyanakkor orvosolja, hogy az irányelvben, mint európai uniós jogi 

aktusban foglaltak ún. közvetlen alkalmazhatósággal („applicabilité directe”)271 bírnak, tehát 

arra egy tagállami bíróság előtti jogvitában eredményesen lehet hivatkozni.  

Ami a fenti szabályok jogalkalmazási gyakorlatát illeti, érdemes kiemelni a Legfelsőbb Bíróság 

általi felülvizsgálat során helyben hagyott egyik másodfokú bírósági ítéletet272, mely szerint „a 

szerződést két fél egybehangzó akaratnyilatkozata hozza létre, amelyre az jellemző, hogy a 

                                                 

267 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (2) bekezdését 

268 Ld. Irányelv 4. cikkének (1) bekezdését 

269 Erre vonatkozóan rendkívül átfogó elemzést ad Robin Paul MALLOY: Law and Market Economy – 

Reinterpreting the Values of Law and Economics, Cambridge University Press, 2000 

270 Ld. Irányelv Preambulumának 20. bekezdését 

271 Ld. Simon, DENYS, Le système juridique communautaire, Presses Universitaires de France, 2001, 386. old. 

272 Ld. BH 2008/21 (Legf. Bír. Gfv. XI. 30.366/2006); ld. továbbá BDT 2007/1550 (Szegedi Ítélőtábla Pf. I. 20 

135/2006) 
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felek egyenjogúak és gazdasági pozíciójukat tekintve is megközelítőleg egyenlő helyzetben 

vannak. A szerződés megkötése „alku” folyamatában történik, ami a kölcsönös érdekek 

kiegyenlítődését biztosítja. A diszpozitív szabályokat a jogalkotó a tipikus esetekre, az 

egyensúlyt teremtő igazság elvei alapján alkotta meg, a diszpozitivitás ezért nem járhat azzal a 

következménnyel, hogy bárki erre hivatkozva széles körben módosítsa a jogok, kötelezettségek 

és kockázatok törvényben szabályozott elosztását (diszpozitivitással való visszaélés). 

Önmagában az a tény, hogy a gazdálkodók általános szerződési feltételeket alkalmaznak, nem 

veszélyezteti a felek egyenlőségét, de az már igen, hogy ha az általános szerződési feltételek 

alkalmazója ezek révén indokolatlan egyoldalú előnyöket kíván biztosítani magának.” 

Ugyanezen ítélet273 szerint „a szerződésekben a jogok és kötelezettségek meghatározása során 

a felek mellérendeltsége és egyenjogúsága elvének kell érvényesülnie. Annak 

megállapításához, hogy valamely feltétel visszaélésszerűnek minősül, túlzottan és 

ésszerűtlenül, vagyis indokolatlanul hátrányos a másik félre és ezáltal sérti a jóhiszeműség274 

követelményét, nem pusztán az adott konkrét támadott kikötés értékelése, hanem a szerződés 

teljes feltételrendszerének vizsgálata szükséges. Lehetséges, hogy egyes kikötések 

önmagukban nézve jogszerűnek minősülnének, a szerződéses kikötések összességét alapul 

véve azonban a feltételek együtthatását vizsgálva már tisztességtelenek.” 

Álláspontom szerint be kellett volna vezetni a Ptk.-ba az Irányelv azon szabályát, mely szerint 

„az a tény, hogy egy feltétel bizonyos elemeit vagy egy kiragadott feltételt egyedileg 

megtárgyaltak, nem zárja ki […] a [tisztességtelenség vizsgálatára vonatkozó rendelkezés] 

alkalmazhatóságát a szerződés többi részére, ha a szerződés átfogó megítélése arra enged 

következtetni, hogy a szerződés mégiscsak egy előre kidolgozott szabványszerződés.”275 Ez a 

szabály ugyanis egyértelmű helyzetet teremtene, hiszen attól, hogy egy adott klauzula alku 

alapján került be a szerződésbe, a többi kikötés vonatkozásában a jogosult még nem kellene, 

hogy elveszítse a többletvédelemhez való jogát. 

                                                 

273 Idem. 

274 A jóhiszeműségre utalás nem a szubjektív, elsősorban a dologi jogban releváns tudattartalmat („valamely 

tényről tudott vagy tudnia kellett”) kívánja megjeleníteni, hanem az általánosan elfogadott etikai 

követelményrendszerre vonatkozó, a kötelmi jogban releváns jóhiszeműségre utal. Ez a jóhiszeműség a szubjektív 

értelemben vett jóhiszeműség helyett a „jóhiszeműség és tisztesség” objektív kötelmi jogi kategóriájaként 

kezelendő. [Ld. BDT 2007/1550 (Szegedi Ítélőtábla Pf. I. 20 135/2006)] 

275 Ld. Irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 2. mondatát 
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Szintén fogyasztói ÁSZF tisztességtelenségének elemzését adja a Fővárosi Ítélőtábla előtt 

lezajlott azon jogvita276, melynek tárgyát a Vodafone ÁSZF-jeinek azon klauzulája képezte, 

amely lehetővé tette, hogy a Vodafone, mint alperes az adatforgalom függvényében 

szüneteltethesse, korlátozhassa vagy megszüntethesse a GPRS-szolgáltatás nyújtását. A vitatott 

ÁSZF arra jogosította fel a Vodafone-t, hogy – a korábbi szerződési feltételek szerint 

korlátlanul igénybe vehető – internetes adatforgalmi szolgáltatást belátása szerint 

korlátozhassa. Sérelmesnek találták továbbá, hogy a Vodafone a korlátozott adatforgalom miatt 

felmondó ügyfelekkel felmondási díjat fizettetett. A Fővárosi Ítélőtábla tisztességtelennek 

értékelte, hogy míg a korábbi ÁSZF értelmében az előfizetőnek juttatott szolgáltatása csak az 

előfizető saját felróható magatartása miatt volt korlátozható, addig a továbbiakban ez a 

jogkövetkezmény tőle független, rajta kívül álló ok miatt is alkalmazhatóvá vált. Lényeges 

megállapítása volt továbbá az ítéletnek, hogy a Vodafone-nak a tisztességtelenség 

jogkövetkezménye alóli mentesüléséhez nem volt elegendő annak ténye, hogy a korlátozás 

alkalmazására eddig nem került sor, mert az Ítélőtábla szerint a szerződési feltétel 

tisztességtelenségét nem ahhoz képest kell vizsgálni, hogy azt a Vodafone hány alkalommal 

érvényesítette. A korlátozás lehetősége ugyanis már önmagában megalapozza a 

tisztességtelenség megállapítását.277 

A fentiekhez kapcsolódóan érdemes egy olyan ítéletet is ismertetni, amelyben a jogalkalmazó 

mellőzte egy szerződéses kikötés tisztességtelenségének a megállapítását. A Fővárosi Bíróság, 

mint másodfokon eljáró ítélkező fórum döntésének278 tárgya egy pénzintézet kölcsönszerződési 

                                                 

276 Ld. BDT 2005/1137 (Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 21 137/2004/4.) 

277 A bírói joggyakorlat további példákat ad arra, amikor egyes fogyasztói ÁSZF-ek tisztességtelensége került 

megállapításra: Győri Ítélőtábla Pf. IV. 20 213/2010/6. (BDT2011. 2486) – ingatlan-értékesítési megbízási ÁSZF; 

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 086/2010/4. (BDT2010. 2287) – MALÉV üzletszabályzata; Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 

21 945/2009/4. (BDT2010. 2286) – MÁV-START Vasúti Személyszállítási Zrt. személyszállítási 

üzletszabályzata; Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 217/2009/4. – K&H Biztosító Zrt. Betöréses Lopás- és 

Rablásbiztosítás Kiegészítő Szabályzata elnevezésű ÁSZF-je; Pest Megyei Bíróság 23. G. 24 359/2008/5. 

(BDT2009. 2035) – Autocentrum AAA Auto Kft. ÁSZF-je; Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 556/2008/4. (BDT2009. 

1996) – lapterjesztési előfizetői ÁSZF-ek (Ez az ügy abból a szempontból érdekes, hogy a fogyasztóvédelmi 

társadalmi szervezet, mint felperes érvelésével ellentétben a bíróság úgy ítélte meg, hogy a tisztességtelenség 

értékelése során nem vizsgálhatóak azok az indítékok és szempontok, amelyek a módosított ÁSZF-ek 

kidolgozásakor a szolgáltatót motiválták (jelen ügyben a szolgáltató üzleti célja az ÁSZF-ek változtatása révén); 

Szegedi Ítélőtábla Pf. I. 20 452/2007/3. (BDT2008. 1828) – Lombard Finanszírozási Zrt. üzletszabályzata; 

Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14. (BDT2004. 988) – személygépkocsi, ill. kishaszongépjármű 

finanszírozási kölcsönszerződés ÁSZF; Fővárosi Bíróság 4. Gf. 75 026/2001/19. (BDT2002. 604) – Pannonlízing 

Rt. lízingszerződés ÁSZF; Csongád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 147/2000/3. (BDT2002. 603) – DÉGÁZ közüzemi 

gázszolgáltatás ÁSZF; Legf. Bír. Gfv. IX. 30.316/2008. (BH2010. 46) – hitelszerződés ÁSZF; Legf. Bír. Pfv. VIII. 

20.430/2009. (BH2009. 323) – ingatlanközvetítési ÁSZF; Legf. Bír. Pfv. VIII. 21.592/2006. (BH2007. 371) – 

biztosítási ÁSZF; Ld. Legf. Bír. Gfv. IX. 30 221/2011/6. (BDT2011. 188) – pénzintézeti ÁSZF-ek  

278 Ld. BDT2004. 988 (Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14.) 
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ÁSZF-je volt, mely szerint a pénzintézet egyoldalúan kikötötte maga számára azt a lehetőséget, 

hogy évente egyszer felülvizsgálja hitelkondícióit, s a pénzpiaci kamatlábak, valamint a bank 

forrásköltségei változásának függvényében naptári évenként egyszeri kamatváltozást 

eszközölhet. A felperes nem a kamat mértékét, a kamatváltoztatás lehetőségét kifogásolta, 

hanem azt, hogy az az adós által nem megismerhető tényezőktől függ, illetőleg az alperes 

számára egyoldalúan lehetséges az adós kötelezettségének súlyosítása anélkül, hogy az adós 

számára valamilyen könnyítő választási lehetőséget nyújtana. A másodfokú bíróság ezt a 

kikötést azonban nem találta tisztességtelennek, mivel elfogadhatónak ítélte, hogy a banki 

kamat közgazdaságilag számos tényező függvénye, ami a megjelölt tényezők helyett az 

egységes – egyúttal az ügyfél számára is értelmezhető és átlátható – mutatóban nem fejezhető 

ki. A pénzpiaci kamatok változása egyébként követhető, a bank teljes forrásállomány 

költségeinek alakulása pedig ugyancsak befolyásolhatja a hitelkamat változását; könnyen 

belátható ugyanis, hogy ha a hitelkamat nem követné a betéti kamatok, illetőleg a 

forrásköltségek változását, akkor ezzel a bank a betétesek pénzét veszélyeztetné. A perbeli 

szerződésben a kamatváltozásra alapot adó okok feltüntetésre kerültek, így a bíróság szerint az 

indokoltság nem hiányzott. A körülmények pedig a másik fél számára elvileg ellenőrizhetőek, 

noha ez a gyakorlatban a fogyasztó számára – mint szakkérdés – nyilvánvalóan nem egyszerű. 

Az iménti ügy tényállásához hasonló volt egy másik eset, amelyben azonban a jogalkalmazó 

szigorúbb mércét állított az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban. A Legfelsőbb 

Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság ugyanis azt mondta ki, hogy „[a] pénzintézet által 

alkalmazott azok az általános szerződési feltételek, amelyek a kamat, díj, költségre 

vonatkozóan az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét előre biztosítják, sértik a 

jóhiszeműség és tisztesség elvét – tisztességtelenek, érvénytelenek –, ha kizárólag a pénzintézet 

üzleti kockázatához tartoznak, kizárólag a hitelintézet tevékenységére, műszaki feltételeire 

vonatkozó jogszabályi, jegybanki rendelkezéssel, a hitelintézet tevékenységéhez kapcsolható 

közteher (pl.: különadó) áthárításával kapcsolatosak.”279 

 

  

                                                 

279 Ld. Legf. Bír. Gfv. IX. 30 221/2011/6. (BDT2011. 188) – pénzintézeti ÁSZF-ek; ld. ezenkívül a fogyasztói 

kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő  egyoldalú 

szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről 2/2012 (XII. 10.) PK véleményt  



 72 

ii) Az ún. fekete és szürke lista    

 

Az 1997. évi CXLIX. törvény280 illesztette be a Ptk.-ba azt a passzust, amely szerint külön 

jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerződésben 

tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításig tisztességtelennek 

kell tekinteni.281 Eszerint tehát az akkor hatályban lévő Ptk. 685. § a) pontjában nevesített 

bármely jogszabály is meghatározhatja, hogy mely szerződéses kikötés minősül 

tisztességtelennek, s ily módon ehhez a jogalkalmazó is kötve van. Ezzel kapcsolatos 

alkotmányjogi aggályait fogalmazza meg a szakirodalom: „[j]ogszabály hiteles értelmezésére 

maga a jogalkotó jogosult, amit nemcsak magában az értelmezésére szoruló rendelkezést 

tartalmazó jogszabályban, hanem külön jogszabályban is megtehet. A jogszabály ezen túlmenő 

értelmezése azonban a jogalkalmazó feladata, tehát bírósági hatáskör esetén a bíróságé. Joggal 

felmerül ezért a kérdés, hogy megteheti-e ezt az eredeti jogforrásnál alacsonyabb szintű 

jogszabály, továbbá, hogy törvény adhat-e felhatalmazást valamely rendelkezésének 

értelmezésére az alacsonyabb szintű jogszabály megalkotására. Ilyen jogszabályt a végrehajtó 

hatalom alkothat, ezért kérdés, hogy összeegyeztethető-e ez a hatalmi ágazatok elkülönítésének 

alkotmányjogi elvével. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a törvény alkalmazása 

bírósági hatáskörbe tartozik. A felhatalmazás alapján kiadott ilyen jogszabály ugyanis szűkíti a 

bíróság hatáskörét. Joggal megkérdőjelezhető ezért [a Ptk.-t módosító törvénynek282] az a 

szabály[a], mely a tisztességtelen feltétel fogalmának az értelmezésére a kormánynak, vagyis a 

végrehajtó hatalomnak ad felhatalmazást akkor, amikor feljogosítja, hogy valamelyik 

szerződési feltételt rendelettel tisztességtelenné nyilvánítson.”283  

A fenti Ptk.-beli felhatalmazás alapján született a 18/1999. (II. 5.) sz. Kormányrendelet a 

fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről. E jogszabály 

tartalmát a jelenleg hatályos Ptk. inkorporálta: ennek megfelelően a vonatkozó passzus 

konkrétan meghatározza azokat az egyes szerződéses kikötéseket, amelyek alkalmazása – az 

adott kikötés vonatkozásában – automatikusan érvénytelenséget von maga után (ún. fekete 

                                                 

280 Ld. 1997. évi CXLIX. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

módosításáról. 

281 Ld. régi Ptk. 209. §-ának (3) bekezdését. Ezt a rendelkezést a 2012-es Ptk. már nem tartalmazza, tekintettel 

arra, hogy a szürke és a fekete listát a 2012-es Ptk. inkorporálja a 6:104. §-ában. 

282 Ld. 1997. évi CXLIX. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

módosításáról. 

283 Ld. Ptk.-Kommentár, 723. oldal. 
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lista284) és az olyan klauzulákat, amelyeket szintén tisztességtelennek kell tekinteni, azonban 

ez utóbbiak esetében ellenbizonyításnak van helye (ún. szürke lista285).  

A fekete lista olyan kikötéseket nevesít, amelyek alkalmazása olyannyira felborítja a felek 

szerződéses egyensúlyát, hogy azt a jog már nem tolerálhatja: amennyiben tehát egy, ezen a 

lajstromon nevesített klauzula bukkan fel a felek megállapodásában, akkor az a Ptk. alapján 

ipso iure semmisnek minősül. Ami pedig a szürke listán szereplő kikötéseket illeti, azok 

mindaddig érvénytelenek, míg a gazdálkodó szervezet nem bizonyítja, hogy az adott 

szerződésben alkalmazott klauzula nem tisztességtelen.  

A listán szereplő kikötések mindenképpen fontosak egyrészt abból a szempontból, hogy 

iránymutatást adnak az ÁSZF-ek kimunkálóinak jogszerű kikötések kidolgozásához, másrészt 

támpontot adnak a fogyasztóknak, harmadrészt pedig a jogalkalmazót is segítik. Ki kell 

azonban emelni, hogy az ezen a listán szereplő kikötések felsorolása zsinórmérték szerepét tölti 

be, s így nem kimerítő jellegű: a bíróság tehát egy nem nevesített klauzulát is minősíthet – 

feltéve, hogy adottak az általános kritériumok – tisztességtelennek.  

                                                 

284 Ilyeneknek minősülnek különösen a következők: a) a szerződés bármely feltételének értelmezésére a 

vállalkozást egyoldalúan jogosítja; b) kizárólagosan a vállalkozást jogosítja fel annak megállapítására, hogy 

teljesítése szerződésszerű-e; c) a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a vállalkozás nem teljesíti 

a szerződést; d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, ha a 

fogyasztó ugyanerre nem jogosult; e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már 

teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve azt az esetet, amikor a szerződés megszűnésére 

szerződésszegés következtében kerül sor; f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses 

kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg; g) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartozását más személy a 

fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja; h) kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett 

közreműködőért való felelősségét; i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő 

igényérvényesítési lehetőségeit, különösen, ha - anélkül, hogy azt jogszabály előírná - kizárólag választottbírósági 

útra kényszeríti a fogyasztót, jogellenesen leszűkíti bizonyítási lehetőségeit vagy olyan bizonyítási terhet ró rá, 

amelyet az irányadó jogi rendelkezések szerint a másik félnek kell viselnie; j) a bizonyítási terhet a fogyasztó 

hátrányára változtatja meg (ld. Ptk. 6:104. §ának (1) bekezdését). 

285 Ebbe a kategóriába a következők tartoznak: a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata 

megtételének vagy elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő indokolatlanul 

rövid; b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket támaszt; c) meghosszabbítja 

a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem nyilatkozik, feltéve, hogy a nyilatkozat 

megtételére nyitva álló határidő indokolatlanul rövid; d) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést 

egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben 

megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést 

egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a 

szerződéstől elállni vagy azt felmondani; e) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyoldalúan, alapos ok nélkül a 

szerződésben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen; f) a vállalkozás teljesítését olyan 

feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte kizárólag a vállalkozás akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó 

jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani; g) a vállalkozásnak pénztartozás teljesítésére negyvenöt 

napnál hosszabb határidőt biztosít vagy egyébként nem megfelelően meghatározott határidőt ír elő szolgáltatása 

teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatainak elfogadására; h) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó 

jogszabályon alapuló jogait a vállalkozás szerződésszegése esetén; i) kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a 

szerződés szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasztó nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, ha 

hasonló kikötés a vállalkozást nem terheli; j) a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a 

fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít (ld. Ptk. 6:104. §ának (2) bekezdését). 
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Ahogy arra a fentiekben utaltam, a jogalkotó a Kormányrendelet által tartalmazott szerződéses 

kikötéseket – megtartva a „fekete lista” / „szürke lista” sajátos logikáját – teljes egészében 

beillesztette a jelenleg hatályos Ptk. szabályai közé. Ez véleményem szerint – fogyasztóvédelmi 

szempontból – azért tűnik helyes döntésnek, mert ezáltal a jogkereső személyek számára 

ismertebbé tehetők a tisztességtelen szerződéses klauzulák típusai, s ez feltehetőleg kedvező 

hatást gyakorolhat a fogyasztói tudatosság szintjére. 

Összefoglalva a fentieket, a jogalkalmazó egy adott ÁSZF vagy egy fogyasztói szerződésben 

meg nem tárgyalt szerződéses feltétel tisztességtelenségének elemzésénél a következőképpen 

jár el: először azt vizsgálja meg, hogy a szóban forgó kikötés szerepel-e a fekete listán; 

amennyiben nem, akkor a szürke listát veszi szemügyre; s ha azon sem található, akkor 

alkalmazza a Ptk. tisztességtelenségre vonatkozó generálklauzuláját, valamint a Ptk. 6:102. §-

ának (2) bekezdésében szereplő kiegészítő szempontokat. Bizonyos esetekben azonban nem 

vizsgálható egy szerződéses kikötés tisztességtelensége – e kivételeket az alábbiakban 

elemzem. 

 

iii) Mely esetekben nem vizsgálható egy szerződési klauzula 

tisztességtelensége? 

 

A korábbi szabályozás értelmében a tisztességtelenség vizsgálata alóli mentesülés két esetben 

volt lehetséges. Egyrészt: a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések 

nem voltak alkalmazhatók a szolgáltatást és ellenszolgáltatást meghatározó szerződési 

kikötésre, ha annak szövegezése egyértelmű és mindkét fél számára érthető. E passzus a 

jogértelmezés szempontjából azért volt problematikus, mert a törvény – eltérően az 

Irányelvtől286 – nem pontosította, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti arányosságról 

vagy pedig ezek konkrét meghatározásáról van-e szó.287 Rendszertani elemzés alapján ugyan 

feltételezhető volt, hogy a hivatkozott rendelkezés az értékarányosság vizsgálatát kívánta 

kizárni, ugyanis ezzel valószínűleg ellentét alakulna volna ki a korábban hatályos Ptk. 201. §-

ának (2) bekezdésével, amely feltűnő értékkülönbség esetén nyújtott jogalapot a megtámadásra. 

A jogalkotó tehát valószínűleg el akarta kerülni azt, hogy a korábban hatályos Ptk. 201. §-ának 

(2) bekezdése (jelenleg: Ptk. 6:98. §-ának (1) bekezdése) és a korábban hatályos Ptk. 209/B. §-

                                                 

286 Vö. Irányelv, 4. cikk (2) bekezdés 

287 Vö. KIRÁLY, 331. oldal; lásd továbbá VÉKÁS, 49–50. oldal. 
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a (jelenleg: Ptk. 6:102. §-ának (3) bekezdése) között nehezen elhatárolható és esetleg kétértelmű 

átfedés keletkezzen.288  

A jelenleg hatályos Ptk. ebből a szempontból egyértelművé teszi a dilemma megoldását azzal 

a rendelkezésével, amelynek értelmében a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 

rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, valamint a szolgáltatás és az 

ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, feltéve, hogy ezek a feltételek 

világosak és érthetőek.289  

Ami a másik esetet illeti, a jelenleg hatályos Ptk. szerint akkor sem vizsgálható az adott 

szerződéses kikötés tisztességtelensége, ha azt jogszabály állapítja meg vagy jogszabály 

előírásainak megfelelően határozzák meg.290 Példaként említhető erre a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, mely számos előírást tartalmaz az említett 

biztosítási szerződés típus szerződési feltételeire vonatkozóan. Ha tehát az adott biztosító által 

kidolgozott szerződéses kikötés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor kizárt a 

megtámadás lehetősége.  

 

2.) A tisztességtelenség jogkövetkezménye 

 

a) Az Irányelv rendelkezései a tisztességtelenség jogkövetkezményére és az 

érdekérvényesítésre vonatkozóan 

 

Az Irányelv szerint a tagállamoknak a belső jogukba való átültetésnél biztosítaniuk kell, hogy 

a fogyasztói szerződésben alkalmazott tisztességtelen klauzulák a fogyasztót ne kötelezzék 

                                                 

288 Ennek problematikájához lásd KIRÁLY, 331. oldal; lásd ezenkívül VÉKÁS, 49–50. oldal. 

289 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (3) bekezdését. Ld ezenkívül 2/2014. számú PJE határozatot, amely szerint „[a] deviza 

alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb 

kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses 

rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható. E rendelkezés tisztességtelensége 

csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos 

fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés 

szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető. Ha a 

pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó 

alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a 

szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés 

részlegesen, vagy teljesen érvénytelen”. 

290 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (4) bekezdését 
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(„für den Verbraucher unverbindlich”; „ne leint pas les consommateurs”; „not be binding on 

the consumer”)291. Ez azt jelenti, hogy a tagállami implementációnál az ún. relatív semmisség 

követelményének kell teljesülnie, tehát a szerződésben alkalmazott tisztességtelen kikötés 

tekintetében a fogyasztót nem terhelheti helytállási kötelezettség. További tagállami 

kötelezettség annak biztosítása, hogy a szerződés mindkét fél részére kötelező maradjon, 

amennyiben az a tisztességtelen klauzula kihagyásával is teljesíthető.292  

Az igényérvényesítés kérdésében az Irányelv szabályozása csak a körvonalakat vázolja fel: a 

tagállamokra elsősorban az a kötelezettség hárul, hogy a fogyasztók és a szakmai versenytársak 

érdekében gondoskodjanak arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre 

ahhoz, hogy megszűnjön az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a 

tisztességtelen feltételek alkalmazása.293 Ez annyit jelent, egyrészt, hogy a tagállamoknak 

megfelelő eszközöket kell biztosítaniuk ahkoz, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok 

szerint jogos érdekkel rendelkező személyek vagy szervezetek a vonatkozó nemzeti jogszabály 

értelmében eljárást kezdeményezhessenek bíróság vagy valamely közigazgatási hatóság előtt 

annak megítélésére, hogy a fogyasztókkal kötendő szerződésekben általános használatra 

kidolgozott szerződési feltételek tisztességtelenek-e, valamint megfelelő és hatékony 

eszközökkel élhessenek azért, hogy megszűnjön az ilyen feltételek alkalmazása.294 Másrészt a 

tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy ezeket a jogorvoslati eljárások elkülönítve vagy 

együttesen megindíthatók legyenek az ellen az azonos gazdasági ágazathoz tartozó több eladó 

és szolgáltató, illetve szakmai szövetségük ellen, akik, illetve amelyek azonos általános 

szerződési feltételeket vagy hasonló feltételeket használnak, vagy azok használatát 

javasolják.295 Az Irányelvnek ezzel a passzusával kapcsolatos volt az Európai Bíróság azon 

ítélete, melyben az uniós testület az olasz jogalkotás Irányelvvel való össze nem 

egyeztethetőségét mondta ki. Az olasz jog ugyanis csak azt a lehetőséget biztosította, hogy 

egyes szervezetek csak az olyan tisztességtelennek vélt kikötésekre vonatkozóan nyújthatnak 

be keresetet az eladók / szolgáltatók, valamint azok szakmai szövetségei ellen, melyeket 

ténylegesen alkalmaznak. Az Európai Bíróság szerint azonban az Irányelvben foglaltak azt 

követelik meg a tagállami jogalkotótól, hogy már az olyan tisztességtelennek vélt szerződéses 

                                                 

291 Ld. Irányelv Preambulumának 14. pontját, valamint ld. Irányelv 6. cikkének (1) bekezdését 

292 Ld. Irányelv 6. cikke (1) bekezdésének 2. mondatát. A részleges érvénytelenség kérdéskörének elemzését ld. 

alább. 

293 Ld. Irányelv 7. cikkének (1) bekezdését 

294 Ld. Irányelv 7. cikkének (2) bekezdését 

295 Ld. Irányelv 7. cikkének (3) bekezdését 



 77 

klauzulák vonatkozásában is biztosítsák a közérdekű kereset lehetőségét a fogyasztói 

szervezetek által, ha az azonos gazdasági ágazathoz tartozó több eladó / szolgáltató, illetve 

szakmai szövetségük csak ajánlja a szóban forgó kikötések használatát. Az Európai Bíróság 

szerint ugyanis akadályozná az Irányelv által célul kitűzött fogyasztói jogvédelem 

hatékonyságát, ha csak akkor lenne megindítható egy közérdekű kereset, ha már ténylegesen 

alkalmazzák az adott kikötést.296 

A spanyol joggyakorlat tekintetében az EU Bírósága úgy látta, hogy ellentétes az Irányelv 6. 

cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely időben korlátozza egy 

fogyasztó és egy eladó vagy szolgáltató között megkötött szerződésben foglalt kikötésnek az 

Irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tisztességtelen jellegének bírósági 

megállapításához fűződő visszafizetési kötelezettséget, mégpedig csupán azon összegekre, 

amelyeket a tisztességtelen jelleget megállapító határozat kihirdetését követően jogalap nélkül 

fizettek meg e kikötés alapján297. A szóban forgó ügy hátterében az állt, hogy a fogyasztói 

jelzálogkölcsön-szerződésekben alkalmazott ún. küszöbkikötéseket felperes magánszemélyek 

támadták meg több különböző spanyolországi bíróság előtt, azt állítva, hogy ezek 

tisztességtelenek. A hivatkozott küszöbkikötések szerint a fogyasztóknak még abban az esetben 

is e küszöbnek megfelelő minimális kamatot kellett fizetniük, ha a kamatláb egy  bizonyos, a 

szerződésben meghatározott szint (küszöb) alá süllyed, azaz a fogyasztók ennél kedvezőbb 

kamatban nem részesülhettek. A spanyol legfelsőbb bíróság ugyan megállapította, hogy a 

szóban forgó küszöbkikötés tisztességtelen, tehát semmis, azonban restrikcióval élt az időbeli 

hatály tekintetében: a spanyol legfőbb ítélkező fórum ugyanis kimondta, hogy az érintett 

„küszöbkikötések” tisztességtelen jellegének megállapítása nem érinti sem azokat az ügyeket, 

amelyekről jogerős bírósági határozattal már véglegesen döntöttek, sem pedig azokat a 

kifizetéseket, amelyeket ezen ítélet kihirdetése előtt teljesítettek, és hogy következésképpen a 

tisztességtelen jelleg megállapításához fűződő joghatások, különösen a fogyasztónak a 

visszatérítéshez való joga a jogbiztonság elvére tekintettel azon összegekre korlátozódik, 

amelyeket ezen időponttól kezdve jogalap nélkül fizettek ki. 

                                                 

296 Ld. C-372/99. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 2002. január 24-én hozott ítélet 17-28. pontjait; ld. 

továbbá C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet 37. pontját 

297 Ld. C-154/15., C-307/15. és C-308/15. sz. egyesített ügyekben 2016. december 21-én hozott ítéletet [Francisco 

Gutiérrez Naranjo kontra Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez kontra Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA kontra Emilio Irles López és Teresa 

Torres Andreu (C-308/15)] 
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A magyar szabályozás vonatkozásában az EU Bíróság pedig azt állapította meg, hogy az a 

nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az eredményes közérdekű kereset nemcsak az adott 

eljárásban részt vevők számára, hanem mindegyik, az eljárásban részt nem vevő, de ugyanezen 

eladóval / fogyasztóval, ugyanezen ÁSZF-ekkel szerződő fogyasztók tekintetében is keletkeztet 

joghatásokat.298 Ezenkívül a tagállami bíróságnak az is kötelezettsége, hogy ha egy ilyen 

eljárásban az adott ÁSZF tisztességtelen jellege megállapításra kerül, akkor a jövőre nézve is 

köteles hivatalból alkalmazni a megfelelő jogkövetkezményeket az ugyanezen ÁSZF-fel 

szerződést kötött fogyasztók tekintetében.299 

A fentiekben tárgyalt, viszonylag szűkszavú irányelvi szabályozás oka valószínűleg az volt, 

hogy az Irányelv megalkotásakor – az egyes nemzeti jogrendszerekből adódó különbségek 

miatt – nem találtak olyan közös nevezőt, amely minden tagállam számára elfogadható lett 

volna, s egyik tagállam rendelkezéseit sem ítélték olyannak, amely e tekintetben mintaként 

szolgálhatott volna a közösségi jog számára.300  

A fentiek kapcsán megjegyzendő, hogy álláspontom szerint nem helyes – a fogyasztók védelme 

mellett – a „versenytársak védelmével” is indokolni azt, hogy a tagállamok jogos érdekkel 

rendelkező személyek vagy szervezetek számára hatékony eszközöket biztosítsanak a 

tisztességtelen fogyasztói ÁSZF-ek elleni – alapvetően közérdekű determináltságú – fellépés 

érdekében. Ennek oka – véleményem szerint –, hogy az Irányelv egészét áthatja a fogyasztók 

védelméhez, a belső piac működése hatékonyságának javításához, valamint az ehhez 

kapcsolódó verseny serkentéséhez fűződő közösségi közérdek, így – az előzőek fényében – 

nem tűnik következetesnek a versenytársak érdekeire is történő hivatkozás.301  

Az Európai Unió Bírósága több ítéletében kimondta, hogy az Irányelv 6. cikkének (1) 

bekezdése olyan kógens rendelkezés, amely „arra irányul, hogy a szerződő felek jogai és 

kötelezettségei tekintetében a szerződés által megállapított formális egyensúlyt a szerződő felek 

egyenlőségét helyreállító, valódi egyensúllyal helyettesítse.”302 Ez az elv például abban 

                                                 

298 Ld. C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet 42. pontját 

299 Idem. 43. pont 

300 Vö. Hondius, 121–134. oldal. 

301 Ugyanakkor kétségtelen, hogy az egyik vállalkozás által alkalmazott tisztességtelen ÁSZF-ek elleni fellépés 

közvetve kedvező e vállalkozás versenytársainak is. Ez azonban véleményem szerint nem teszi szükségessé a 

versenytársak érdekeire történő hivatkozást. 

302 Ld. C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. ügyben 2010. november 9-én hozott ítélet 47. pontját; ld. ezenkívül 

a C-240/98–C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 2000. június 27-én 

hozott ítélet [EBHT 2000., I-4941. o.] 25. pontját; ld. továbbá a C-168/05. sz. Mostaza Claro-ügyben 2006. 
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konkretizálódik, hogy – ahogy azt az Európai Unió Bírósága a Pannon-ügyben kimondta – az 

Irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tisztességtelen szerződéses 

kikötés nem köti a fogyasztóra nézve és ebből következően a fogyasztónak azt nem kell evégett 

megtámadnia.303  

Végül lényeges megemlíteni a tagállami bíróságok fentiekkel kapcsolatos kötelezettségeit is. 

Az EU Bíróság szerint a nemzeti bíróságok feladata: egyrészt a tagállami jogból eredő 

jogkövetkezményeket meghatározni abból a célból, hogy a tisztességtelen kikötés – teljesítve 

az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírást – ne jelentsen kötelezettséget a 

fogyasztóra nézve; másrészt pedig értékelnie kell azt, hogy a szóban forgó szerződés a 

tisztességtelen feltételek mellőzésével teljesíthető-e.304 Ami az előbb említett nemzeti bírósági 

kötelezettséget illeti, a tagállami bíróság a tisztességtelen feltétel meglétének a 

megállapításakor alapvetően arra köteles, hogy az ilyen kikötés alkalmazását mellőzze, arra 

azonban már nem jogosult, hogy az adott szerződéses kikötés tisztességtelenségének 

megállapítása után annak tartalmát módosítsa.305 Ami a tagállami bíróság utóbb említett 

kötelezettségét illeti, arra az EU Bíróság a Pereničová-ítéletében306 adott támpontot. Az EU 

Bíróság szerint az Irányelv célja, hogy a fogyasztói szerződések az azokban szereplő 

tisztességtelen kikötések mellőzését követően – amennyiben lehetséges – továbbra is 

fennmaradjanak. Ennek megfelelően a tagállami bíróságnak annak eldöntésénél, hogy a 

szerződés az adott tisztességtelen kikötés kihagyásával is teljesíthető-e, objektív megközelítést 

kell alkalmaznia. A szerződő felek valamelyikének – a Pereničová-ügyben: a fogyasztónak – a 

helyzete nem tekinthető a szerződés fennmaradása vonatkozásában kizárólagosan döntő 

szempontnak. A szerződés fennmaradása kérdésénél a nemzeti bíróság tehát nem támaszkodhat 

                                                 
október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.] 25. pontját; ld. ezenkívül a C-40/08. sz. Asturcom 

Telecomunicaciones ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., I-9579. o.] 29. pontját. 

303 A Pannon-ügyben hozott ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy a magyar jog azon szabálya, mely a 

fogyasztói szerződésben alkalmazott tisztességtelen kikötéshez a megtámadhatóságot és nem pedig a relatív 

semmisséget rendeli, ellentétes az Irányelv követelményével (ld. C-243/08 (Pannon GSM Zrt. vs. Sustikné Győrfi 

Erzsébet), 2009. június 4-én hozott ítéletet). A vonatkozó magyar szabályozás ezirányú elemzését ld. alább. 

304 Ld. C-453/10. sz., Pereničová ügyben 2012. március 15-én hozott ítélet 30. pontját 

305 Ld. C-618/10. sz., Banco Español de Crédito SA ügyben 2012. június 14-én hozott ítélet 65. pontját. Ebben az 

ügyben a spanyol bíróság a szolgáltató által alkalmazott késedelmi kamat mértékét 29%-ról 19%-ra mérsékelte. 

Az EU Bíróság azoban úgy vélte, hogy „[e] lehetőség […] hozzájárulna annak a visszatartó erőnek a 

megszüntetéséhez, amely az eladó vagy szolgáltatók tekintetében jelentkezik az ilyen tisztességtelen feltételeknek 

a fogyasztók vonatkozásában való puszta és egyszerű alkalmazhatatlansága következtében, […] mivel az eladók 

vagy szolgáltatók továbbra is alkalazni próbálnák az említett feltételeket annak tudatában, hogy még ha azok 

érvénytelenségét meg is állapítanák, a szerződést a nemzeti bíróság a szükséges mértékben továbbra is 

kiegészíthetné oly módon, hogy az említett eladók vagy szolgáltatók érdekei biztosítottak legyenek.” (ld. C-

618/10. sz., Banco Español de Crédito SA ügyben 2012. június 14-én hozott ítélet 69. pontját) 

306 Ld. C-453/10. sz., Pereničová ügyben 2012. március 15-én hozott ítéletet 
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csak arra, hogy az adott szerződés egészének semmissé nyilvánítása az egyik fél (pl.: fogyasztó) 

számára esetleg kedvező.307 Az Irányelv által követett részleges és minimum 

jogharmonizációnak megfelelően azonban az Irányelvvel nem ellentétes az a tagállami 

szabályozás, amely – az uniós jog tiszteletben tartásával – a tisztességtelen feltételt tartalmazó 

szerződést teljes egészében semmissé nyilvánítja, feltéve, hogy e rendelkezések a fogyasztó 

fokozottabb védelmét biztosítják.308 Figyelemre méltó, hogy az EU Bírósága a Kásler-ügyben 

ennél is tovább ment, amikor kimondta, hogy amennyiben a szolgáltató és a fogyasztó között 

létrejött szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem teljesíthető, az Irányelv 6. cikk 

(1) bekezdésével nem ellentétes a tagállami jog azon rendelkezése, amely lehetővé teszi a 

nemzeti bíróság számára a tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív 

rendelkezésével való helyettesítése révén az e kikötés érvénytelenségének orvoslását.309 

 

b) A magyar jognak a tisztességtelenség jogkövetkezményeire és az 

érdekérvényesítésre vonatkozó rendelkezései 

i) Az érvénytelenség kérdésköre 

i-a) Megtámadhatóság és (relatív) semmisség 

A 2006. évi III. törvény310 által bevezetett módosítás előtti előtti szabályozás a fogyasztó 

számára is csupán a megtámadás lehetőségét biztosította, hiszen az adott tisztességtelen feltételt 

akkor lehetett a fogyasztóra nézve érvénytelenné minősíteni, ha azt a fogyasztó kifejezetten 

megtámadta. Ezzel szemben az Irányelv a tisztességtelen kikötés jogkövetkezményeként a 

relatív semmisséget jelölte meg, mely azt jelentette, hogy a semmisségre a fogyasztó érdekében 

történő hivatkozáshoz nincs szükség külön eljárásra. Ebből következően a hazai fogyasztó egy 

alacsonyabb szintű védelemmel rendelkezett, mint ahogy azt a közösségi jogszabály 

megkövetelte. Ugyan jogkövetkezményeit tekintve az érvénytelenség két fajtája, a semmisség 

és a megtámadhatóság között nincs különbség (pl.: in integrum restitutio, stb.), azonban 

nyilvánvalóan a semmisség jelenti azt az eszközt, amely többletvédelmet biztosít a fogyasztó 

számára, és ezt a szigorúbb szankciót kívánja meg az Irányelv is. A semmisség esetében ugyanis 

                                                 

307 Idem. 33-36. pontok 

308 Idem. 34-36. pontok 

309 Ld. a C-26/13. sz. Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt. ügyben 2014. április 

30-án hozott ítélet 85. pontját 

310 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény 
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– ellentétben a megtámadhatósággal – nem szükséges külön eljárás, azt a jogalkalmazó 

hivatalból észleli; ezenkívül a semmisségre bárki határidő nélkül hivatkozhat. A 

megtámadhatóság behatároltságát (amely szerint a megtámadást egy éven belül írásban kell a 

másik féllel közölni vagy a bíróság előtt érvényesíteni) ugyan csökkenti, hogy az általában 

egyéves határidő elmulasztása után a szerződésből eredő követelésekkel szemben a 

megtámadás kifogásként valójában időbeli korlátozás nélkül érvényesíthető a perben311, 

azonban a semmisség „fegyvere” még így is nyilvánvalóan előnyösebb a sérelmet szenvedett 

fél számára.312  

A megtámadhatóság és a relatív semmisség problematikája merült fel az Ynos-ügyben is az 

Európai Bíróság előtt. Az alapügyet az ingatlanközvetítéssel foglalkozó Ynos Kft. és egy 

magánszemély közötti ingatlanközvetítési megbízási blankettaszerződés egyik kikötése 

képezte. Eszerint az ingatlanközvetítőt nemcsak tényleges adásvételi szerződéskötés esetén 

illeti meg a megbízói díj, hanem egyúttal „abban az esetben is [...], ha a megbízott által 

közvetített ügyfél a megbízó ingatlanára legalább a Közvetítési Megbízásban feltüntetett 

eladási vagy a bérleti árra írásos ajánlatot tesz a jogügyletre irányadó alakiság mellett, de azt a 

Megbízó elutasítaná.”. Az ügyet tárgyaló Szombathelyi Városi Bíróság felfüggesztette eljárását 

és előzetes döntéshozatal céljából – többek között – a következő kérdést tette fel az Európai 

Bíróság felé: az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmezhető-e akként, mint amely alapját 

képezheti olyan tagállami rendelkezésnek, mint a Ptk.-nak az általános szerződési feltétel 

tisztességtelen voltának megállapítása esetében alkalmazandó – a jogvita idején hatályban lévő 

– 209. § (1) bekezdése, amelyből adódóan az alkalmazott tisztességtelen feltételek nem ipso 

iure, hanem csak a fogyasztó külön aktusa, azaz a szerződés sikeres megtámadása esetén nem 

jelentenek kötelezettséget reá nézve.313 Ezzel a magyar bíróság valójában azt kérdezte az 

Európai Bíróságtól, hogy a magyar jogalkotó helyesen implementálta-e az Irányelv 6. cikkének 

(1) bekezdését. Az Európai Bíróság úgy vélte, hogy azért nem rendelkezik hatáskörrel az 

előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés megválaszolására, mert az alapügy tényállása 

                                                 

311 Ld. Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 112/1999/4. számú ítéletét 

312 Nyilvánvalónak tűnik, hogy ugyan a Ptk. 6:88. §-ának (1) bekezdése értelmében a semmisség megállapításához 

külön eljárásra nincs szükség, a szerződés semmisségét a bíróság hivatalból észleli, azonban jogilag a helyzet 

mindaddig bizonytalan, amíg ez bírói ítéletben nincs kimondva. Megjegyzendő továbbá, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság joggyakorlata értelmében a semmis szerződéses kikötés érvénytelenségének megállapítása is kérhető 

megtámadás formájában. 

313 Ld. C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) 2006. január 10-án hozott ítélet 19-29. pontjait. Ehhez az ítélethez 

ld. KOVÁCS Bálint / NEMESSÁNYI Zoltán, Az első magyar előzetes döntéshozatali eljárás margójára: a közösségi 

jog visszaható hatályának és a Dzodzi-elv alkalmazhatóságának kérdése, Európai jog 2006, 3-11. old. 
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Magyarországnak az EU-hoz történt csatlakozása előttre datálódik.314 Ebben ügyben Tizzano 

főtanácsnok is úgy látta, hogy az EU Bíróságnak nincs hatásköre az adott esetben, azonban a 

Szombathelyi Bíróság által feltett kérdéseket érdemben elemezte. Tizzano főtanácsnok az 

Ynos-ügyhöz fűzött indítványában a korábbi joggyakorlatot315 alapul véve kifejtette, hogy 

álláspontja szerint az Irányelv „6. cikkének (1) bekezdésével összeegyeztethetetlen egy olyan 

nemzeti jogszabály, amely szerint valamely tisztességtelen feltételt akkor lehet a fogyasztóra 

nézve érvénytelennek minősíteni, ha a fogyasztó azt kifejezetten megtámadta.”316 

Az Európai Unió Bírósága a Pannon-ügyben hozott ítéletében szintén azt mondta ki, hogy a 

magyar jogban a fogyasztó számára biztosított megtámadás eszköze – az Irányelvben előírt 

relatív semmisség helyett – nem elégséges. A tisztességtelen szerződéses kikötés az Irányelv 

értelmében ugyanis nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve, mely azt jelenti, hogy nem 

szükséges, hogy a fogyasztó az ilyen feltételt előzetesen eredményesen megtámadja.317  

A Ptk. vonatkozó rendelkezéseit módosító 2006. évi III. törvényt megelőző szabályozásban 

aggályosnak tűnt továbbá, hogy fogyasztói megtámadás révén akkor is megállapítható volt egy 

fogyasztói szerződés adott kikötésének tisztességtelen mivolta, ha az nem egyoldalúan került 

meghatározásra, hanem a gazdálkodó szervezet és a fogyasztó közötti egyedi alku 

eredményeképpen vétetett fel a szerződésbe. Ekkor ugyan az adott klauzula nem minősült 

általános szerződési feltételnek, azonban – ettől függetlenül – megtámadható volt: konkrétan 

ez azt jelentette, hogy amennyiben az ÁSZF fogalmi elemei közül valamelyik hiányzott, úgy a 

tisztességtelen kikötéssel szemben a Ptk. szabályai alapján a megtámadás által még mindig 

lehetett gyógyírt találni („a fogyasztó a fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötését 

megtámadhatja akkor is, ha az nem minősül ÁSZF-nek”). Ezt a jogalkotói megoldást erős bírálat 

érte a jogtudomány részéről, ugyanis ez kifejezetten ellentmondott az Irányelv azon 

rendelkezésének, mely szerint a tisztességtelenség csak az egyedileg meg nem tárgyalt 

                                                 

314 Ld. C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) 2006. január 10-án hozott ítélet 34-38. pontjait. Ld. továbbá 

ugyanezen ítélet 36. ponjában történő hivatkozást a C-321/97. sz., Andersson és Wåkerås-Andersson ügyben 

1999. június 15-én hozott ítélet [EBHT 1999., I-3551. o.] 31. pontjára 

315 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnoknak a C-302/04. sz. (Ynos Kft. kontra Varga János) ügyben 2006. január 10-

án hozott ítélethez kapcsolódó indítványa 74. pontjában hivatkozott C-240/98–C-244/98. sz., Océano Groupo 

Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben 2000. szeptember 27-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-4941. o.) 

28. és 29. pontját, valamint a C-473/00. sz. Cofidis-ügyben 2002. november 21-én hozott ítélet (EBHT 2002., 

I-10875. o.) 32. pontját.  

316 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnok indítványának 75. pontját a C-302/04. sz. (Ynos Kft. kontra Varga János) 

ügyben 

317 Ld. C-243/08 (Pannon GSM Zrt. vs. Sustikné Győrfi Erzsébet), 2009. június 4-én hozott ítéletet 
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szerződéses feltételek tekintetében vizsgálandóak.318 Az említett eltérés kapcsán 

valószínűsíthető volt, hogy itt a közösségi jog magyar jogrendszerbe való átvételébe hiba 

csúszott. Ez ellen ugyan felhozható volt érvként, hogy a Ptk. a gazdaságilag gyengébb félnek 

kívánt többletvédelmet biztosítani azzal, hogy az egyedileg megtárgyalt tisztességtelen 

klauzulákkal szemben is védelmet szándékozott nyújtani a fogyasztó számára.319 Azonban a 

Ptk. korábbi meghatározása értelmében a fogyasztó kategóriája igen tág volt, hiszen az nem 

korlátozódott a természetes személyekre, hanem abba akár gazdálkodó szervezet is 

beletartozhatott (feltéve, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból 

köttött szerződést), így elvileg akár két gazdálkodó szervezet közötti olyan jogvita is ide 

tartozhatott, amelynek alku eredményeképpen létrejött – azaz nem ÁSZF-nek minősülő – 

tisztességtelen szerződéses klauzula volt a tárgya. Ez pedig indokolatlanul nagymértékben 

avatkozott be a szerződési szabadságba, s volt alkalmas arra, hogy ezáltal bizonytalanságot 

hozzon létre a kölcsönös teljesítési kötelezettségbe vetett bizalom és a kereskedelmi forgalom 

biztonsága tekintetében.320   

A fentieken kívül problematikusnak tűnt a Ptk. és a Kormányrendelet szankcióinak 

inkoherenciája is: míg a Ptk. a megtámadhatóság lehetőségét rendelte a tisztességtelen 

szerződési klauzula jogkövetkezményeként, addig a Kormányrendelet az automatikus 

semmisséget (feltétlenül tisztességtelen kikötések: fekete lista), vagy pedig a praesumptio iuris-

ként alkalmazott semmisséget (ellenkező bizonyításig tisztességtelennek tekintett klauzulák: 

szürke lista) alkalmazta. A szakirodalom szerint „[a] törvényhozó feltehetőleg meg akarta 

tartani a Ptk. eredeti (1997-es) megtámadási alapállását, de eleget akart tenni az Irányelv 

követelményének is321 – így azonban osztoznia kell abban a sorsban, amely két úr szolgáját 

megilleti.”322  

A jogalkotó a fent felvázolt problémákra adott válaszként illesztette be később a Ptk.-ba e 

vonatkozásban a relatív semmisség szankcióját, s korlátozta ezen jogintézmény alkalmazását a 

fogyasztói szerződésben alkalmazott ÁSZF-ként a szerződés részévé váló, valamint a 

                                                 

318 Vö. VÉKÁS, 47–48. oldal.  

319 Vö. 1997. évi CXLIX. törvény indoklása a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 

törvény módosításáról, 12. oldal. 

320 A tárgyalt problematikával kapcsolatban mindazonáltal megjegyzendő, hogy az Irányelv – ahogy arra a 

fentiekben kitértem – minimum jogharmonizációra törekszik, ebből következően tehát álláspontom szerint a 

magyar jogot nem feltétlenül kellett volna módosítani, hiszen az így szigorúbb szabályozást tartalmazott, melyet 

az Irányelv nem tilt. 

321 Ld. Kormányrendelet 3. §-ának (2) bekezdését 

322 Ld. VÉKÁS, 47–48. oldal. 
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fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt 

tisztességtelen klauzulára. Az ÁSZF-ekkel kötött, azonban nem fogyasztói szerződéseknek 

minősülő megállapodások esetében pedig a jelenleg hatályos Ptk.-ban is megmaradt a 

megtámadhatóság jogintézménye323, ekkor ugyanis az ÁSZF-et elfogadó oldalon nem 

fogyasztó áll, s így egyik fél számára sem indokolt többletvédelem biztosítása.  

A hatályban lévő Ptk. értelmében a semmisség jogkövetkezménye a következő fogyasztói 

szerződéstípusokhoz kapcsolódik: egyrészt a fogyasztói szerződésben az ÁSZF-ként a 

szerződés részévé váló tisztességtelen kikötésekhez; másrészt pedig a fogyasztói szerződésben 

a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem 

tárgyalt tisztességtelen szerződési feltételekhez.324 A 2012-es Ptk. az egyedileg megtárgyalt 

tisztességtelen szerződéses kikötésekre is kiterjeszti a semmisséget.325 

A 2009-es Ptk. versenyjogi szempontból igen érdekes újítást szándékozott volna bevezetni a 

tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelenségére vonatkozó szabályok körében. A 2009-

es Ptk. külön nevesítette a tisztességtelen általános szerződési feltételek semmisségének azt az 

esetét, amikor az(oka)t a szerződő fél gazdasági erőfölényével visszaélve alkalmazza.326 

Versenyjogi szempontból a 2009-es Ptk. említett szabálya azért volt figyelemre méltó, mert 

ezzel a jogalkotó egyértelműen összekötötte volna ezen a területen a két jogág jogalkalmazását: 

a gazdasági erőfölény és az azzal való visszaélés ugyanis a versenyjogi anyagi jog és 

joggyakorlat által determinált fogalmak.  

Ugyan a hatályos Ptk.-ba nem kodifikálta ezt az javaslatot, azonban érdemes röviden értékelni 

az elképzelés körvonalait.  

Egyrészt, álláspontom szerint problematikus lett volna az „alkalmazza” kifejezés, ugyanis ez 

azt az értelmezést is magában foglalhatta volna, hogy a gazdasági erőfölénnyel rendelkező 

vállalkozásnak ténylegesen alkalmaznia kell a kifogásolt szerződéses kikötéseket ahhoz, hogy 

a 2009-es Ptk. hivatkozott rendelkezése alkalmazható lehessen. A versenyjogi joggyakorlat 

                                                 

323 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (5) bekezdését, amely szerint „[a]z általános szerződési feltételként a szerződés részévé 

váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.” A megtámadhatóság feltételes 

érvénytelenséget jelent, mely szerint az adott szerződéses klauzula csak az eredményes megtámadás következtében 

válik – megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal – érvénytelenné (ld. Ptk. 6:89. §-ának (1) bekezdését). 

324 Ld. Ptk. 6:102. §-ának (1) bekezdését. Itt megjegyzendő, hogy az Európai Alapelvek (Principles of European 

Contract Law) 4.110. cikke a nem fogyasztói szerződések egyedileg nem alku tárgyát képező tisztességtelen 

feltételeinek érvénytelenségét is ismeri. 

325 Ld. Ptk. 6:103. §-ának (3) bekezdését, amely szerint „[a] fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részévé 

váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis. A semmisségre a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.” 

326 Ld. 2009-es Ptk. 5:83. §-ának (2) bekezdését 
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azonban bizonyos körülmények között már akkor is megállapíthatónak tekinti a jogsértést, ha 

az erőfölényben lévő vállalkozás ténylegesen még nem alkalmazta (de kötelmi jogilag 

lehetősége lenne rá) a kifogásolt klauzulát. Véleményem szerint tehát helyesebb megoldás 

lehetett volna, ha a 2009-es Ptk. koncepciója elhagyja az „alkalmazásra” utalást, és pusztán a 

gazdasági erőfölény meglétére utal.327  

Másrészt, véleményem szerint további aggályként fogalmazható meg, hogy nem látszik 

indokoltnak e jogsértéstípusnak az általános szabályokból való külön kiemelése.  

A fentiek szerint megítélésem szerint helyes jogalkotói lépésnek tekinthető, hogy a hatályos 

Ptk. nem kodifikálta a szóban forgó javaslatot.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tisztességetlenség elleni védelem célja az egyes 

személyi körökben más és más. A fogyasztó hátrányos helyzetben van a vállalkozáshoz vagy a 

fogyasztónak nem minősülő (tehát professzionális) magánszemélyhez (pl.: 

szabadfoglalkozásúak), mint szerződő partnerhez képest (ennek oka az információs 

asszimmetria a fogyasztó hátrányára; alkuerő alacsonyabb szintje, stb.), ezért a jogalkotó 

fogyasztót erősebb védelemben (relatív semmisség) részesíti a nem fogyasztónak minősülő 

személyhez képest (ez utóbbi esetben a megtámadhatóság érvényesül). A nem fogyasztói 

szerződésekben alkalmazott ÁSZF-ekkel szembeni védelem indokát pedig az jelenti, hogy az 

egyik szerződő félnek lehetősége volt a szerződés tartalmát egyoldalúan meghatározni és ez így 

alkalmat adhatott részére arra, hogy a másik fél számára esetleg hátrányos ÁSZF-eket építsen 

a szerződésbe 

 

i-b) A részleges érvénytelenség kérdésköre 

 

A 2006. évi III. törvény által bevezett módosítást megelőzően a régi Ptk. 239. §-a értelmében 

„[a] szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a 

felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.” Ezzel kapcsolatban érdemes 

elemezni az Ynos-ügyben hozott főtanácsnoki indítvány azon részét, mely az Irányelv 6. 

                                                 

327 Például a következőképpen: „Semmis az a tisztességtelen általános szerződési feltétel, amelyet gazdasági 

erőfölényes helyzettel rendelkező vállalkozás által kimunkált szerződés tartalmaz. Ez a szabály irányadó akkor is, 

ha az általános szerződési feltételt még nem alkalmazták.” 
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cikkének (1) bekezdésének fényében értékeli a magyar szabályozást.328 Az alapügyben eljáró 

magyar bíróság egyik kérdése arra irányult, hogy az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével 

ellentétes-e az a magyar szabály, amely előírja, hogy valamely tisztességtelen feltétel jelenléte 

esetében a szerződés többi része csak akkor marad érvényes, ha a felek azt az említett kikötés 

nélkül is megkötötték volna. Tizzano főtanácsnok álláspontja szerint az Irányelv 6. cikkének 

(1) bekezdése úgy értelmezendő, hogy ha a tisztességtelen klauzula kiiktatása által a fogyasztó 

kárára fennálló egyenlőtlenség kiküszöbölhető, akkor a szerződés többi része továbbra is 

ugyanúgy köti a szerződéses feleket. A főtanácsnok szerint „ettől az általános szabálytól csak 

akkor lehet eltérni, ha maga a szerződés objektív módon nem áll meg a tisztességtelen feltétel 

nélkül, akkor viszont nem, ha utólagos értékelés alapján derül ki, hogy az egyik fél 

(valószínűleg az ezt kidolgozó eladó vagy szolgáltató) nem kötötte volna meg a szerződést e 

feltétel nélkül.”329 Ennek indokát a főtanácsnok abban látja, hogy „az irányelv célja inkább az, 

hogy kiegyenlítse a fogyasztó szerződés szerinti pozícióját, megakadályozva, hogy a 

fogyasztóra nézve a „tisztességtelen feltételek kötelezettséget jelentsenek”, mintsem a felek 

szerződéses önállóságának megőrzése, legkevésbé pedig az eladó vagy szolgáltató szerződéses 

önállóságának megőrzése, akinek, ezzel ellentétben, érdeke fűződhet ahhoz, hogy 

megszabaduljon egy olyan szerződés kötelezettségeitől, amely, ha kiegyenlítődik, kevésbé 

előnyös lehet számára.”330 A fentiekből következően a főtanácsnok szerint az a magyar 

rendelkezés, amely előírja, hogy valamely tisztességtelen feltétel jelenléte esetében a szerződés 

többi része csak akkor marad érvényes, ha a felek azt az említett kikötés nélkül is megkötötték 

volna, ellentétes az Irányelvben előírt rendelkezéssel.331 

A 2006. évi III. törvény 7. §-ához fűzött indokolás – az Ynos-ügyben hozott főtanácsnoki 

indítvány konkrét említése nélkül – polémiát folytat a fenti főtanácsnoki megközelítéssel, 

amikor azt jelenti ki, hogy „a ’felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg’ 

fordulat kapcsán a bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy az adott eljárásban résztvevő felek 

kötöttek volna-e az érintett szerződési feltétel nélkül szerződést, hanem azt, hogy egy hasonló 

esetben bármilyen más, ésszerűen eljáró fél milyen magatartást tanúsított volna. Tehát a 

                                                 

328 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnok indítványának 76-81. pontjait a C-302/04. sz. (Ynos Kft. kontra Varga János) 

ügyben. (Ahogy arra fentebb utaltam, az Európai Bíróság az Ynos-ügyben nem állapította meg hatáskörét és így 

érdemben nem is foglalkozott a Szombathelyi Városi Bíróság által feltett, előzetes döntéshozatalra irányuló 

kérdésekkel, így az e részben tárgyalt problematikával sem.) 

329 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnok indítványának 79. pontját a C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) ügyben 

330 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnok indítványának 80. pontját a C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) ügyben 

331 Ld. Antonio Tizzano főtanácsnok indítványának 81. pontját a C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) ügyben 
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hatályos szabály is objektív és nem szubjektív kritériumot fogalmaz meg, továbbá 

semmiképpen sem a fél vagy a felek jogvita idején tett (a megváltozott és nem a 

szerződéskötéskori körülményekhez igazodó) nyilatkozata a döntő. A helyes értelmezés […] 

arra utal, hogy azt kell vizsgálni, hogy a felek konszenzusa létrejött volna-e vagy sem az adott 

kikötés nélkül; a 239. § nem értelmezhető úgy, miszerint önmagában az, hogy az egyik fél az 

érvénytelen kikötés nélkül nem kötötte volna meg a szerződést, alapot adna a szerződés teljes 

érvénytelenségére.”332 Az iménti okfejtés ellenére – a törvényi indokolás szerint – a „teljes 

egyértelműség érdekében”333 a jogalkotó a fogyasztói szerződésekre speciális részbeni 

érvénytelenségi rendelkezést fogalmaz meg azzal, hogy „[a] fogyasztói szerződés részbeni 

érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem 

teljesíthető.”334 Ezzel szemben, ha nem fogyasztói szerződésről van szó, akkor „[a] szerződés 

részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az 

érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.”335 

Ugyanakkor az EU Bíróság szerint az a tagállami szabályozás, amely az Irányelvben foglaltak 

tiszteletben tartásával előírja, hogy az eladó / szolgáltató között kötött, egy vagy több 

tisztességtelen kikötést tartalmazó szerződés teljes egészében semmis, nem feltétlenül 

ellentétes az Irányelvvel.  

 

ii) Az actio popularis 

 

ii-a) Alapvetés 

 

A magánjogi alapon keletkező, akár vagyoni, akár pedig nem vagyoni igénynél – főszabály 

szerint – az a megfontolás érvényesül, amely szerint annak kell azt érvényesítenie, akinél a 

sérelem felmerült. A főszabály alól jelent kivételt a társadalmi vagy állami szervezet által 

indítható közérdekű kereset. Ennek racionalitása abban rejlik, hogy bizonyos esetekben a 

közérdek indokolttá teszi a fellépést egyes magánjogi jogsértések esetén is. Ez különösen akkor 

                                                 

332 Ld. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel 

összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény 7. §-ához fűzött indokolást 

333 Idem. 

334 Ld. Ptk. 6:114. §-ának (2) bekezdését  

335 Ld. Ptk. 6:114. §-ának (1) bekezdését 
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van így, amikor számos, alacsony kereseti igényű személy állna a felperesi oldalon, és a 

társadalmi költség szempontjából hasznosnak tűnik a polgári jogi jogellenesség elleni ilyen 

fellépés. 

A korábbi – a Ptk.-ba 1977-ben iktatott – szabályozás értelmében akkor volt benyújtható ilyen 

kereset a bírósághoz, ha az ÁSZF-et kidolgozó fél gazdálkodó szervezetnek minősült. A 

gazdálkodó szervezettel szerződő fél személyét illetően a Ptk. nem alkalmazott restrikciót: 

lényegtelen volt tehát, hogy fogyasztóról, fogyasztónak nem minősülő magánszemélyről vagy 

gazdálkodó szervezetről van-e szó. A jelenleg hatályos Ptk. a közérdekű keresetindítás három 

lehetőségét tartalmazza336: egyrészt az ÁSZF-ként a fogyasztói szerződés részévé váló olyan 

tisztességtelen kikötés ellenit, amelyet már alkalmaznak vagy alkalmaztak; másrészt az olyan 

ÁSZF tisztességtelenségének megállapítása érdekében indítottat, amelyet fogyasztókkal 

történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor 

is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra; harmadrészt pedig az olyan, a 

fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából meghatározott és megismerhetővé tett 

tisztességtelen ÁSZF ellenit, amelynek alkalmazását nyilvánosan ajánlják. Ez utóbbi helyzetre 

szolgáltatnak példát a Magyar Építész Kamara által ajánlott általános szerződési feltételek.337  

A jelenleg hatályos Ptk. bővíti a közérdekű kereset indításának lehetőségét azzal, hogy lehetővé 

teszi – ez utóbbi két esetkör fenntartása mellett –, hogy bármely, tehát nem csak fogyasztói 

szerződésben alkalmazott tisztességtelen ÁSZF érvénytelenségének megállapítása érdekében is 

fel lehessen így lépni.338 Álláspontom szerint ez helyes jogalkotói döntésnek tűnik, ugyanis 

gyakran előfordul, hogy egy erős alkupozíciójú vállalkozás kényszeríti rá ÁSZF-jeit egy nála 

lényegesen gyengébb érdekérvényesítő képességű vállalkozásra (ld. pl. hitelintézeti ÁSZF-ek 

a mezőgazdasági szektorban), s az említett szervezetek fellépésének lehetősége alkalmas lehet 

arra, hogy megfelelő „szignalizációs” rendszerként működhessen ezekben a helyzetekben is. 

Fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé 

tett ÁSZF érvénytelenségének a megállapítását, valamint a tisztességtelen ÁSZF 

alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást a külön jogszabályban meghatározott 

szervezet is kérheti a bíróságtól. A keresetindításra feljogosított szervezetek körét szintén a 

Ptk. határozza meg, ezek jelenleg a következők: az ügyész; a miniszter, az autonóm 

                                                 

336 Ld. Ptk. 6:105. § 

337 Ld. alább.  

338 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (2) bekezdését 
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államigazgatási szerv, a kormányhivatal, a központi hivatal vezetője; a fővárosi és megyei 

kormányhivatal vezetője; a gazdasági és szakmai kamara vagy érdekképviseleti szervezet; és 

az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület, 

és az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján a fogyasztói érdekek 

védelmére létrejött szervezet.339  

Érdemes röviden kitérni arra az elképzelésre is, amelyet a 2009-es Ptk. kívánt volna bevezetni: 

eszerint a Gazdasági Versenyhivatal is indíthat közérdekű keresetet a gazdasági erőfölényben 

álló által alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltétel esetében.340 A 2012-es Ptk. 

pedig külön nevesíteni javasolta a Gazdasági Versenyhivatalt, mint közérdekű keresetet indítani 

jogosult intézményt.341 

Álláspontom szerint helyesen járt el a jogalkotó, hogy a jelenleg hatályos szabályozásba nem 

kerültek be a szóban forgó kitételek. Ennek oka véleményem szerint a következőkben 

mutatható meg. Ahogy arra fentebb már utaltam, közérdekű keresetet indíthat a Ptk. 

felhatalmazása révén a Ptké. alapján az országos hatáskörű szerv – a korábbi (2009. és 2012.) 

Ptk.-k szerint az autonóm államigazgatási szerv – vezetője342, így a GVH elnöke is. A Tpvt. 

értelmében pedig a Gazdasági Versenyhivatal pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek 

érvényesítése iránt, ha a vállalkozás Tpvt.-be ütköző tevékenysége vagy az Fttv. alapján a GVH 

hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a 

jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.343 Ezenkívül a GVH 

Versenytanácsa határozatában a Tpvt.-be ütközés megállapítása esetén kötelezettséget írhat elő 

a vállalkozás számára344 (pl.: a versenyjogsértő módon beszedett szolgáltatási díjat 

visszafizettetheti az eljárás alá vont vállalkozással). Az iméntiek fényében redundáns lett volna 

a korábbi (2009. és 2012.) Ptk. szóban forgó rendelkezése, hiszen a GVH-t két említett 

jogszabályhely (maga a Ptk., valamint a Tpvt. 92. §-ának (1) bekezdése) is felhatalmazza 

közérdekű kereset indítására, valamint ezen túl is rendelkezik a szóban forgó sérelmes helyzet 

                                                 

339 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (1) bekezdését 

340 Ld. 2009-es Ptk. 5:84. §-ának (2) bekezdését 

341 Ld. 2012-es Ptk. 6:106. §-a (1) bekezdésének g) pontját 

342 Ld. Ptké. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontját, valamint 2009-es Ptk. 5:84. §-a (1) bekezdésének b) pontját 

343 Ld. Tpvt. 92. §-ának (1) bekezdését 

344 Ld. Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének g) pontját 
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– azaz a gazdasági erőfölényben álló által visszaélésszerűen alkalmazott tisztességtelen ÁSZF 

– orvoslásának eszközével345. 

A közérdekű keresetindításra való jogosultság megítélése szempontjából lényeges kiemelni azt 

a döntést, melyben a Legfelsőbb Bíróság elvi éllel mondta ki, hogy „[n]em jogosult közérdekű 

keresetindításra a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket tömörítő szövetség, ha 

alapszabálya a szervezet céljai között a fogyasztók érdekeinek közvetlen védelmét nem 

tartalmazza, hanem célként csupán azoknak a társadalmi szervezeteknek a tömörítését 

fogalmazza meg, amelyek a fogyasztók érdekeinek védelmében tevékenykednek.”346 

A 2009-es Ptk. ezenkívül meghatározta volna a gazdasági erőfölény fogalmát is, amely szerint 

ez az érintett piac azon résztvevőjének helyzete, aki gazdasági tevékenységét a piac többi 

résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának 

meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és 

üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.347 A gazdasági erőfölényre a Ptk. – a Tpvt. 

fogalommeghatározásával összeegyeztethető – definíciót ad, azonban álláspontom szerint 

helyesebb lett volna, ha a 2009-es Ptk. közvetlenül a Tpvt. szabályaira utalt volna (például a 

következőképpen: „A gazdasági erőfölény fennállásának megállapíthatóságára a Tpvt. 22. §-

ának rendelkezései irányadóak.”) Véleményem szerint ugyanis a 2009-es Ptk. által adott 

meghatározáshoz szükséges a Tpvt.-ben felsorolt, a gazdasági erőfölény megállapíthatóságához 

elengedhetetlen szempontok348 nevesítése. Szintén problémának tűnt, hogy a 2009-es Ptk. nem 

határozta meg a gazdasági erőfölény definíciójában használt, annak alkalmazásához 

nélkülözhetetlen érintett piac349 fogalmát. Az iménti indokok alapján véleményem szerint 

                                                 

345 Ld. Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének g) pontját 

346 Ld. Legf. Bír. Gfv. XI. 30.402/2008. (BH2010. 70) 

347 Ld. 2009-es Ptk. 7:2. §-ának 15. pontját 

348 Ld. Tpvt. 22. §-ának (2) bekezdését, amely szerint a gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell különösen 

a) azt, hogy az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés milyen költségekkel és kockázattal jár, 

illetve, hogy milyen műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek megvalósítását igényli; b) a vállalkozás, illetve 

vállalkozáscsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, illetve annak alakulását; c) az érintett piac 

szerkezetét, a piaci részesedések arányát, a piac résztvevőinek magatartását, valamint a vállalkozásnak, illetve 

vállalkozáscsoportnak a piac alakulására gyakorolt gazdasági befolyását. 

349 Ld. Tvpt. 14. §-át (E szabályok értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi 

terület figyelembevételével kell meghatározni. A megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell 

venni az azt – a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel – ésszerűen helyettesítő 

árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. Földrajzi terület az, 

amelyen kívül a) a fogyasztó, illetve az üzletfél nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett 

tudja az árut beszerezni, vagy az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett 

tudja az árut értékesíteni. 
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helyes jogalkotói lépés volt, hogy az szóban forgó elképzelést a jelenleg hatályos Ptk. nem 

kodifikálta. 

 

ii-b) Az eredményes közérdekű kereset indításának jogkövetkezményei 

 

Ha eredményes az erre feljogosított szervezet közérdekű perindítása – azaz a bíróság 

megállapítja az adott szerződésés kikötés tisztességtelenségét350 –, akkor az a kikötést 

alkalmazóval szerződő valamennyi fél vonatkozásában irányadó351. Azon ÁSZF-ek 

tisztességtelensége esetében, amelyeket fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából 

határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé – függetlenül attól, hogy azokat 

alkalmazták-e már vagy még nem –, a bíróság azt az alkalmazása esetére (a jövőre nézve) 

érvénytelenné nyilvánítja.352 Ebben az esetben az ítélet hatálya szintén erga omnes érvényesül, 

azaz az érvénytelenség megállapítása a kikötés nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi 

félre kiterjedő hatállyal bír.353 További szankciót jelent, hogy a bíróság ítéletében eltiltja a 

tisztességtelen ÁSZF nyilvánosságra hozóját a feltétel alkalmazásától.354  

A fentiek kapcsán kiemelendő, hogy az Invitel-ügyben az Európai Unió Bírósága a magyar 

szabályozás vizsgálata vonatkozásában megállapította, hogy az Irányelvvel nem ellentétes az a 

magyar rendelkezés, amely szerint a fogyasztói szerződésekben szereplő ÁSZF részét alkotó 

tisztességtelen kikötés érvénytelenségének közérdekű kereset alapján történő eredményes 

megtámadása esetén az ítélet erga omnes hatályú (azaz azon fogyasztókra is joghatással bír, 

akik perjogilag nem vettek részt a szóban forgó eljárásban)355. Az Európai Unió Bírósága 

egyúttal azt is kimondta, hogy „ha a fogyasztói szerződésekben szereplő ÁSZF részét alkotó 

kikötés tisztességtelen jellege ilyen eljárásban megállapításra kerül, a nemzeti bíróságok a 

jövőre nézve is kötelesek hivatalból alkalmazni valamennyi, a nemzeti jog által előírt 

következményt a célból, hogy az említett kikötés ne jelentsen kötelezettséget az ugyanezen 

                                                 

350 A fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset elbírálásának egyes kérdéseire ad eligazítást a 3/2011. 

(XII. 12.) PK vélemény  

351 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (2) bekezdését 

352 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (3) bekezdését 

353 Idem. 

354 Idem. 

355 Ld. C-472/10. sz., Invitel ügyben 2012. április 26-án hozott ítélet 44. pontját 
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ÁSZF-et tartalmazó szerződést az érintett eladóval vagy szolgáltatóval megkötő fogyasztóra 

nézve.”356 

Némileg feleslegesnek tűnt a 2014. március 15. előtt hatályban lévő Ptk.-nak az a rendelkezése, 

mely kimondja, hogy a tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazója köteles a fogyasztó 

igényét (pl.: kártérítés) az ítélet alapján kielégíteni. Ez ugyanis nyilvánvalóan következett a 

polgári perrendtartás logikájából (értsd: az ítéletben foglaltak a címzett által teljesítendőek), 

valamint az ítélet érvénytelenséget kimondó erga omnes hatályából. Feltehetőleg ez lehet az 

oka annak, hogy a jelenleg hatályos Ptk.-kban ez a kitétel már nem szerepel. 

Ezenkívül az olyan, a fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából meghatározott és 

megismerhetővé tett ÁSZF vonatkozásában, amelynek alkalmazását nyilvánosan ajánlják – 

például, ahogy erre fent utaltam –, ha a bíróság megállapítja annek tisztességtelenségét, azt – 

alkalmazása esetére – érvénytelenné nyilvánítja, valamint eltilt annak az alkalmazásra való 

ajánlásától.357 

A fogyasztóvédelem érvényesülése szempontjából jelentős erővel bírhat a nyilvánosság is. 

Éppen ezért a bíróság a tisztességtelen ÁSZF érvénytelenségének megállapítása esetén 

ítéletében elrendeli, hogy a kikötés alkalmazója saját költségére a kikötés érvénytelenségének 

megállapítására vonatkozó közlemeny közzétételéről gondoskodjon. A közlemény szövegéről 

és a közzététel módjáról a bíróság dönt. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett kikötés 

pontos meghatározását, tisztességtelenségének megállapítását, valamint az e jellegét 

alátámasztó érveket.358 A bíróság abban az esetben is elrendelheti az imént leírt módon való 

közzétételt, ha még nem alkalmazott ÁSZF tisztességtelenségét állapítja meg. Hasonlóan a 

már alkalmazott tisztességtelen ÁSZF elleni szankcióhoz, a közlemény közzétételéről 

szintúgy az érintett ÁSZF nyilvánosságra hozójának, illetve alkalmazásra ajánlójának kell 

saját költségére gondoskodnia.359 A bíróság mérlegelési hatáskörébe tartozik annak 

meghatározása, hogy a tisztességtelen feltétel alkalmazója mennyi ideig köteles a közleményt 

megjelentetni: egy közelmúltbeli ügyben a Győri Ítélőtábla – módosítva az elsőfokú bíróság 

5 éves időtartamra vonatkozó előírását – úgy vélte, hogy a közzététel célja, azaz az érintett és 

a potenciális szerződő partnerek tájékoztatása a jogsértő által alkalmazott tisztességtelen (és 

                                                 

356 Idem. 

357 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (4) bekezdését 

358 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (2) bekezdését 

359 Ld. Ptk. 6:105. §-ának (5) bekezdését 
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így érvénytelen) ÁSZF-ekről már egy jelentősen rövidebb (60 napos), saját honlapján történő 

közzétételi idő alatt is teljesül.360  

Figyelemre méltó a jelenleg hatályos Ptk. rendelkezése a korábbi (2009. és 2012.) Ptk.-khoz 

képest: a jelenleg hatályos rendelkezések szerint a bíróságnak a vállalkozás által kiadott 

közlemény közzétételének kötelezettségével kapcsolatban nincs mérlegelési lehetősége, azt 

köteles elrendelni, ha megállapítja az adott tisztességtelen ÁSZF érvénytelenségét. 

 

ii-c) Az actio popularis és az egyéni keresetek összevetése néhány szempont 

alapján 

 

Érdemes kiemelni az egyéni fogyasztó által indítható, valamint a fogyasztók közös érdekeit 

képviselő személyek vagy szervezetek által indítható közérdekű eljárások közötti 

különbségeket. Az Európai Bíróság értelmezése szerint az egyéni fogyasztó által 

kezdeményezett eljárás esetében „a bíróságoknak vagy az illetékes szerveknek in concreto kell 

dönteniük egy már megkötött szerződésben szereplő feltétel tisztességtelen voltáról”361, míg a 

közérdekű eljárások esetében „in abstracto egy olyan feltétel tisztességtelen voltáról kötelesek 

dönteni, amely bekerülhet a később megkötendő szerződésekbe.”362 Az egyéni fogyasztói 

kereseteknél „a személyében érintett fogyasztó számára kedvező értelmezés azonnali 

előnyökkel jár a fogyasztó számára”363, míg a közérdekű keresetnél „ahhoz, hogy megelőzés 

céljából az összes fogyasztó számára legkedvezőbb eredményt kapjuk, kétség esetén az adott 

feltételt nem kell úgy értelmezni, hogy az kedvező hatásokkal jár a fogyasztók számára”364. 

Ennélfogva „az objektív értelmezés révén így gyakrabban meg lehet tiltani valamely homályos 

vagy kétértelmű feltétel alkalmazását, és ez a fogyasztók szélesebb körű védelmét 

eredményezi”365 (ez az oka annak, hogy az in dubio contra proferentem elve nem alkalmazható 

a közérdekű kereset alapján indított eljárásokban). 

                                                 

360 Ld. Győri Ítélőtábla Pf. IV. 20 213/2010/6. (BDT2011. 2486) 

361 Ld. C-70/03. sz. Európai Bizottság kontra Spanyolország 2004. szeptember 9-én hozott ítélet 16. pontját 

362 Idem. 

363 Idem. 

364 Idem. 

365 Idem. 
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Fontos megemlíteni egy lényeges különbséget a sérelmet szenvedett fél által előterjesztett igény 

és a közérdekű kereset jogi természete között. Amennyiben a sérelmet szenvedett fél terjeszti 

elő a keresetet, akkor a jogkövetkezmény teljes vagy részleges érvénytelenség, ill. ennek 

megfelelően például in integrum restitutio lehet. A közérdekű kereset ezzel szemben csak 

megállapításra irányulhat, továbbá a keresetnek helyt adó bírói döntés pedig az ÁSZF-et 

alkalmazó eladóval / szolgáltatóval szerződő valamennyi félre kiterjedő hatályú. Mivel a 

közérdekű kereset esetében nem a sérelmet szenvedett fél áll a felperesi oldalon, továbbá ez a 

kereset természeténél fogva megállapításra irányul, ezért az in integrum restitutio elrendelése, 

ill. az érvénytelenség kiküszöbölése ebben az esetben fel sem merülhet.366 

 

3. Új irányok kontúrjai az európai uniós jogalkotásban 

 

A) A közös európai adásvételi jogra vonatkozó európai bizottsági javaslat 

 

A jelen disszertációnak nem képezi kutatási tárgyát, azonban megemlítendő az Európai 

Bizottság 2011-ben közzétett – azonban időközben visszavont – javaslata a vállalkozások 

közötti (feltéve, hogy legalább az egyik kis- és középvállalkozás), valamint a vállalkozás és 

fogyasztó között alkalmazható közös európai adásvételi jogra vonatkozóan (Common European 

Sales Law, a továbbiakban: „CESL”367). Az említett javaslat a belső piaci határokon átnyúló 

kereskedelem előmozdítása érdekében született és – többek között – a tisztességtelen általános 

szerződési feltételek jogát is érinti368. Az Irányelv és a CESL összehasonlítása alapján 

megállapítható, hogy a CESL 8. fejezete (tisztességtelen szerződési feltételek) hasonlóak az 

                                                 

366 Ld. Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14. (BDT2004. 988) – személygépkocsi, ill. kishaszongépjármű 

finanszírozási kölcsönszerződés ÁSZF 

367 Ld. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales 

Law, Brussels, 11.10.2011 COM(2011) 635 final. 

368 A CESL 26. preambuluma értelmében „[a] közös európai adásvételi jog szabályainak ki kell terjednie a 

szerződési jog azon kérdéseire, amelyek a közös európai adásvételi jog tárgyi és személyi hatálya alá tartozó 

szerződéstípusok, különösen az interneten kötött szerződések életciklusa során gyakorlati jelentőséggel bírnak. A 

felek jogain és kötelezettségein, valamint a szerződésszegés esetén rendelkezésre álló jogorvoslatokon túl, a közös 

európai adásvételi jognak ezért szabályoznia kell a szerződést megelőző tájékoztatási kötelezettségeket, a 

szerződés megkötését (beleértve a formai követelményeket is), az elállás jogát és annak jogkövetkezményeit, a 

szerződés tévedés, csalás, fenyegetés vagy tisztességtelen kihasználás miatti megtámadását és az ilyen 

megtámadás jogkövetkezményeit, az értelmezést, a szerződés tartalmát és joghatásait, a szerződési feltételek 

tisztességtelenségének értékelését és annak jogkövetkezményeit, a megtámadás és a felmondás után az eredeti 

állapot helyreállítását, valamint a jogok elévülését és a jogvesztő határidőket. Szabályoznia kell az alkalmazásából 

eredő valamennyi kötelezettség és követelmény megszegése esetén rendelkezésre álló szankciókat. 
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Irányelv struktúrájához és terminus technicusaihoz. Ebből következően a CESL értelmezése 

számára – feltéve, hogy az a jövőben ismét napirendre kerül, illetve esetleg hatályba lép – 

releváns lehet az Irányelv egyes szakaszai kapcsán (pl.: tisztességtelenség tesztje) kidolgozott 

európai uniós bírósági joggyakorlat is. 

 

B) Az európai bizottsági REFIT program  

 

Anélkül, hogy részletes elemzés tárgyává tennénk, érdemes megemlíteni az Európai Bizottság 

2012-ben meghirdetett ún. Célravezető és hatásos szabályozás programját (Regulatory Fitness 

and Performance – REFIT), amelynek célja az európai uniós joganyag egyszerűsítése és a 

szabályozási költségek csökkentése. Ennek során az Európai Bizottság célravezetőségi 

vizsgálatot végez egy adott európai uniós jogszabály, szakpolitikai intézkedés vagy 

finanszírozási program kiértékelésére a következő faktorok mentén: eredményesség (eléri-e az 

európai uniós intézkedés a célját); hatékonyság (milyen költségek árán milyen előnyöket lehet 

általa biztosítani); relevancia (megfelel-e az intézkedés az érdekelt felek igényeinek, 

szükségleteinek); koherencia (mennyire van összhangban más intézkedésekkel); valamint 

európai uniós hozzáadott érték (milyen előnyökkel jár az európai uniós szintű fellépés). A jelen 

disszertáció által tárgyalt Irányelv a szóban forgó értékelésben még nem került terítékre, ez 

azonban hamarosan várható. Mindazonáltal az Európai Bizottság felkérésére született egy 

terjedelmes kutatás369 („Study on consumers’ attitudes towards Terms and Conditions”), amely 

– a viselkedési közgazdaságtan legújabb eredményeit alkalmazva – empirikus módszerrel 

értékelte különböző uniós tagállamokban a fogyasztók hozzáállását az általános szerződési 

feltételekhez, valamint azt, hogy milyen eszközökkel lehetne fogyasztóbarátabbá tenni az 

általános szerződési feltételeket.  

 

4. Összegzés, konklúzió 

 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a fentiekben vizsgáltakat, illetve összegzem a főbb 

következtetéseimet. 

                                                 

369 Ld. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/terms_and_conditions_final_repor

t_en.pdf 



 96 

i) A fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltételek 

szabályozásának Magyarországon – ahogy a többi közép- és kelet-európai országban is 

– speciális jelentősége van, amely egyedi jelleg megítélésem szerint két szempontból 

ragadható meg: egyrészt a kereskedelem, másrészt pedig a fogyasztó oldaláról.  

— Az előzőt illetően gyakorta tapasztalható, hogy két évtizeddel a rendszerváltozás 

után az a piacgazdasági szellemiség, amely elsődlegesnek tekinti a hosszú távon 

való gondolkodást, a piacon kialakított jó hírnév felbecsülhetetlen értékét és a 

fogyasztó bizalmának a megőrzését, még nem vált maradéktalanul uralkodóvá a 

hazai kereskedelemben. Sok esetben érezhető, hogy kísért még a hiánygazdaság 

évtizedeinek fogyasztók kezelésére vonatkozó gyakorlata, amely leginkább abban 

nyilvánul meg, hogy a szolgáltatások és áruk széles körű kínálata ellenére 

jelentékeny hiányosságok figyelhetők meg a fogyasztók szakszerű tájékoztatását, 

jogaik ismertetését és ezek tényleges érvényesítésítését illetően. 

— Ami pedig a fogyasztói oldalt illeti, itt a fentiekkel összefüggésben az figyelhető 

meg, hogy a gyakorlatban megvalósuló fogyasztóvédelem hiányosságaihoz 

szorosan kapcsolódnak azok a magatartási beidegződések, amelyek ugyancsak a 

hiánygazdaság éveiben alakultak ki. Ugyanis maguk a fogyasztók is bizonytalanok, 

nem ismerik jogaikat, s hagyják magukat „lerázni”, mert eleve esélytelennek ítélik 

meg, hogy sérelmeiket orvosolják.  

ii) Az általános szerződési feltételekkel kötött megállapodások ma már vitathatatlanul 

fontos szerepet töltenek be a piacgazdaságok szerződéses rendszereiben. Az efféle 

szerződéskötések – a tömegesség igényéből adódó nyilvánvaló hatékonyságbeli 

szempontok okán – különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztói kontraktusokra 

általánosak: ezekben az esetekben ugyanis az egyik oldalon álló fél (vállalkozás) 

jellemzően tömegesen köt ugyanolyan tartalmú szerződéseket. Az ilyen típusú 

ügyletkötések esetén az ÁSZF-eket támasztó fél a szerződést előre készíti el, és az azt 

elfogadni szándékozó félnek – néhány egyedi elemen (pl.: név, stb.) kívül – nincs 

beleszólása az egyes klauzulák tartalmába – tehát vagy elfogadja azokat vagy nem 

szerződik. Az ÁSZF-eket tartalmazó szerződéses kapcsolatokról általában elmondható, 

hogy a gazdasági szereplők ezeket a jogviszonyaikat – az általános szerződési feltételek 

különös rendelkezései révén – mindinkább kivonják a diszpozitív jogszabályi 

rendelkezések alól és így egy ettől quasi független, saját normákkal „körülbástyázott” 

rendszert hoznak létre (valójában tehát egy „selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft” 
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jön létre). Főként ez a tendencia hozta meg az egyes nemzeti jogalkotóknál, illetve az 

Európai Unióban is azt az igényt, amely állami szerepvállalást vezetett be a fogyasztói 

és egyéb szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek formai és tartalmi 

kontrollját illetően. 

iii) Számos tagállam az Irányelv megalkotását megelőzően is rendelkezett szabályozással a 

fogyasztókkal kötött általános szerződési feltételekben alkalmazott tisztességtelen 

kikötésekre vonatkozóan (ld. – többek között - a Gesetz zur Regelung des Rechts der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen Németországban  (1977), az Unfair Contract 

Terms Act az Egyesült Királyságban (1977), a Loi sur la protection des consommateurs 

Franciaországban (1978), stb.). A fogyasztói szabványszerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen klauzulák európai uniós szintű szabályozására alapvetően az a felismerés 

adta az indítékot, amely szerint a tagállamok általános szerződési feltételeket eltérően 

szabályozó rendelkezései akadályát képezik az Európai Közösséget létrehozó Római 

Szerződésben célul kitűzött belső piac kialakításának, ill. az azon zajló verseny 

növekedésének. Mivel a szóban forgó joganyag az egyes tagállamok magánjogának a 

részét képezi, amelyen nemzeti jogi determináltság igen erős, ezért a közösségi 

jogalkotó a tagállami jogok különbözőségében rejlő problémát a tagállami jogok 

közelítése (minimum jogharmonizálás) révén tartotta kezelhetőnek. Kiemelendő 

továbbá a EU Bíróságának joggyakorlatából az a megállapítás is, amely szerint az 

Irányelv fontos szerepet játszik továbbá az eladó / szolgáltató és a fogyasztó között 

esetlegesen felbomló szerződési egyensúly visszaállításában, amely egyenlőtlen 

helyzetet csak a szerződő feleken kívüli, pozitív beavatkozás egyenlíthet ki. 

iv) Tekintettel az irányelv, mint európai uniós szabályozási eszköz jogi természetére (amely 

szerint az adott irányelvben foglalt, elérendő célok minden címzett tagállamra 

kötelezőek, azonban a forma és az eszközök megválasztásában a tagállamok maguk 

döntenek), az Irányelv alapján megalkotott tagállami szabályozás alkalmazása során 

figyelembe kell venni egyrészt magát az Irányelvet, valamint az azt értelmező európai 

uniós bírósági joggyakorlatot. A fentiekben az egyes jogi kérdések tárgyalásánál 

részletesen elemeztem a hivatkozott ítélkezési gyakorlatot (a tagállami bíróságok által 

feltett előzetes döntéshozatali kérdések alapján született európai uniós bírósági 

gyakorlat viszonylag gazdagnak tekinthető, ami nyilvánvaló jele az Irányelv 

jelentőségének). 
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— Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a tagállami és az uniós hatáskörök 

egyértelmű elválasztásának követelményéből következik, hogy az Európai Bíróság 

egy konkrét kikötés tisztességtelenségét nem mond(hat)ja ki, ahhoz az uniós 

ítélkező fórum az előzetes döntéshozatali eljárás keretében csak az általános 

szempontok értelmezése által nyújthat támaszt; az adott szerződéses kikötés 

tisztességtelenségének a megítélése ebből következően tehát a tagállami bíróság 

feladatát képezi.   

— Az Irányelv mellékletében található lista kapcsán az EU Bírósága megfogalmazta, 

hogy a listán található valamely kikötés nem feltétlenül tekintendő 

tisztességtelennek, illetve a listán nem szereplő szerződéses klauzula is minősülhet 

tisztességtelennek és így jogellenesnek. Nyilvánvaló, hogy az uniós jogalkotó az 

Irányelv mellékletével bizonyos iránymutatást kíván adni a tagállami 

jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, azonban az Európai Bíróság egyértelművé 

tette, hogy alapvetően a tagállami bíróság előtt fekvő jogvita tényállásának 

körülményeitől függ – figyelembe véve az uniós jogalkotó által előírt általános 

vizsgálati szempontokat, valamint az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát – egy 

szerződéses kikötés nemzeti bírósági megítélése.  

— Az EU Bírósága a spanyol szabályozás kapcsán fejtette ki, hogy tekintettel arra, 

hogy az Irányelv szabályozási tárgykörében minimum jogharmonizációt valósít 

meg, ezért az Európai Unió Bírósága elismeri a tagállamok azon jogát, hogy az 

Irányelv által lefedett területen szigorúbb szabályozást léptessenek életbe – ennek 

a feltétele azonban hogy a tagállami rendelkezések ténylegesen a fogyasztók 

magasabb szintű védelmét hozzák létre. 

v) Ami az ÁSZF-ekben alkalmazott tisztességtelen szerződéses kikötések magyarországi 

szabályozását illeti, megállapítható, hogy az 1977-es kodifikáció – ha figyelembe 

vesszük, hogy egyes nyugati államok is ekkor tettek hasonló lépéseket – nemcsak a 

keleti blokk országai között volt úttörő, hanem még a fejlett piacgazdaságokhoz 

viszonyítva is modernnek számított. Mindazonáltal, a korabeli magyar szabályozás 

alapvetően nem fogyasztóvédelmi indíttatású volt, hanem a gazdaságilag „gyengébb 

fél” számára kívánt védőpajzsot nyújtani (amely gyengébb fél adott esetben tehát egy 

gazdálkodó szervezet is lehetett). Az Irányelv hazai implementációját Magyarország 

azon kötelezettsége valósította meg, amelyet az Európai Megállapodásban vállalt: ennek 

értelmében a magyar jogrendszer fokozatosan az acquis communautaire-hez 
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közelítendő. A vonatkozó normák jelenleg hatályos jogforrását a 2014. március 15-én 

hatályba lépett új Polgári törvénykönyv jelenti, amely magába olvasztotta a 

fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 

18/1999. (II. 5.) sz. kormányrendelet tartalmát is (szürke és fekete lista a tisztességtelen 

szerződéses kikötésekről).  

vi) A jelenleg hatályos rendelkezéseket megelőző korábbi szabályozással (1997., 2006.), 

egyes szabályozási tervezetekkel (2009., 2012.), illetve a jelenleg hatályos normákkal 

(2014.) kapcsolatban a fentiekben több megjegyzést, ill. kritikai észrevételt 

fogalmaztam meg. 

— Szemben a jelenleg hatályos szabályozással, az 1997-ben elfogadott (később 2006-

ban módosított) rendelkezések értelmében az a szerződéses kikötés minősülhetett 

ÁSZF-nek, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, 

előre meghatároz, és amelynek meghatározásában a másik fél nem működhetett 

közre. A szakirodalomban felmerült, hogy pontos-e a „nem működhetett közre” 

szóhasználat, ugyanis az idézett jogszabályhely kifejezés esetében nem egyértelmű, 

hogy a lehetőség, az engedély, a jogosultság vagy a kompetencia hiányzott-e az 

ÁSZF-eket elfogadó fél oldalán vagy hogy ezen személynek a beleszólása objektíve 

megvalósíthatatlan volt a szerződési klauzulák létrehozásában. A jogalkotó 

módosította a hivatkozott normát, így a jelenleg hatályos szabályozás („ÁSZF-nek 

minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése 

céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és 

amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.”) megfelelően tükrözi az Irányelvet 

is. Nyilvánvaló, hogy a szóban forgó problematikának azért van kiemelt 

jelentőségük, mert abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy az adott 

szerződési feltétel nem minősül általános szerződési feltételnek, hanem az a 

szerződő felek közötti egyedi alku eredményeképpen jött létre és került bele a 

szerződésbe, akkor a Ptk.-beli tisztességtelenségre vonatkozó – könnyítő – 

rendelkezések nem alkalmazhatóak. 

— A 2009-ben közzétett Ptk. fontos – a modern technikai fejlődési foknak megfelelő 

– újításokat szándékozott bevezetni a fogyasztói szerződésben gyakran fennálló 

információs asszimmetria csökkentése érdekében: ennek megfelelően a fogyasztói 

szerződésben ÁSZF alkalmazására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak 

azt követően kerülhetett volna sor, hogy azt a feltételt kialakító fél az (internetes) 
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honlapján – a kezdőlapon önálló menüpont alatt, jól felismerhető módon – 

közzétette. Ezenkívül az ÁSZF alkalmazásának időtartama alatt az általános 

szerződési feltétel alkalmazója köteles lett volna honlapján az általános szerződési 

feltétel megismerésének lehetőségét folyamatosan biztosítani. A jelenleg hatályos 

Ptk. az internetes közzététel kötelezettségét nem tartalmazza, amely álláspontom 

szerint kifogásolható. Ennek oka – véleményem szerint –, hogy az ÁSZF-ek 

„tisztulása” (azaz „tisztességtelenségmentesítése”) szempontjából fontos előrelépés 

lehetett volna. Egyúttal kiemelendő, hogy egy olyan szabály, amely kötelezővé 

tenné az ÁSZF-eknek az (internetes) honlapon való közzétételét, a versenyre is 

ösztönző hatással bírhatna azáltal, hogy növelné a piacon érvényesülő ÁSZF-ek 

közötti összehasonlíthatóságot. Az ilyen jellegű transzparenciának ugyanakkor a 

verseny szempontjából veszélyei is lehetnek. Az olyan piacon ugyanis, amelyen 

kevés vagy csak néhány szereplő tevékenykedik (pl.: oligopol piac) ez elősegítheti 

közöttük a – versenyjogilag releváns – összejátszást. Ennek oka, hogy a piacon 

tevékenykedők – az egyes versenytársak ÁSZF-jeinek viszonylag egyszerű 

figyelemmel követése miatt – könnyen kialakíthatnak maguk között egy 

versenytorzító hatást célzó jelzésrendszert, azaz hallgatólagosan megállapodnak 

egymás között a versenykorlátozásban.  

— A jelenleg hatályos Ptk. értelmében – többek között – akkor kell az ÁSZF-et 

kidolgozó félnek külön tájékoztatást adnia a másik fél részére, ha az adott ÁSZF 

lényegesen eltér a jogszabályoktól. Véleményem szerint a jogszabályokról való 

eltérésről való tájékoztatás kötelezettsége csak fogyasztói szerződéseknél lenne 

indokolt, vállalkozások közötti jogviszonyokban a másik fél ilyen módon történő 

védelme indokolatlannak tűnik és az ügyletkötést feleslegesen teszi nehézkesebbé. 

— Lényeges jogi csorbát orvosolt a magyar jogalkotó azzal, hogy a tisztességtelenség 

mércéjeként szolgáló, a korábbi Ptk.-ban „jóhiszeműség-ként” szereplő terminus 

technicus helyett a „jóhiszeműség és tisztesség” szópárt kodifikálta. Ennek oka, 

hogy az Irányelvben használt Treu und Glauben-nek (good faith; bonne foi) a 

magyar jogban azért a „jóhiszeműség és tisztesség” kategóriája felel meg, mert ez 

egy „objektív, általánosan elfogadott etikai követelményrendszerre” utal, míg a 

jóhiszeműség elsősorban a dologi jogban használatos fogalom, s az adott személy 

szubjektív tudatállapotát fejezi ki egy jogellenes helyzettel kapcsolatban.   
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— Véleményem szerint kétségtelen, hogy a jelenleg hatályos Ptk. igen tágan állapítja 

meg azokat a szempontokat, amelyek a jóhiszeműség és tisztesség sérelmének (és 

így a tisztességtelenségnek) a megállapítása során vizsgálandóak, azonban 

megítélésem szerint mind a jogalkalmazás, mind pedig a jogkereső közönség 

számára hasznos lett volna, ha a Ptk. is implementálja az Irányelv által nevesített 

egyes további szempontokat (a szerződő felek alkupozíciója; ennek erőssége; a 

fogyasztót befolyásolták-e abban, hogy elfogadja a szerződési feltételeket; a 

szolgáltatás teljesítésére a fogyasztó külön megrendelése alapján került-e sor; a fél 

méltányosan és igazságosan („loyal und billig”, „loyale et équitable”, „fairly and 

equitably”) viszonyult-e a partneréhez, figyelembe vette-e annak jogos érdekeit). 

Ezt a problémát bizonyos szempontból ugyanakkor orvosolja, hogy az irányelvben, 

mint európai uniós jogi aktusban foglaltak közvetlen alkalmazhatósággal 

(„applicabilité directe”) bírnak, tehát arra egy tagállami bíróság előtti jogvitában 

eredményesen lehet hivatkozni. 

— A hazai jogalkotó a Kormányrendelet által tartalmazott, egyes tisztességtelen 

szerződéses kikötéseket – megtartva a „fekete lista” / „szürke lista” sajátos logikáját 

– teljes egészében beillesztette a jelenleg hatályos Ptk. szabályai közé. Megítélésem 

szerint – fogyasztóvédelmi szempontból – ez a lépés azért tűnik helyes döntésnek, 

mert ezáltal a jogkereső személyek számára ismertebbé tehetők a tisztességtelen 

szerződéses klauzulák típusai, s ez feltehetőleg kedvező hatást gyakorolhat a 

fogyasztói tudatosság szintjére. 

— Az actio popularis, a közérdekű keresetindítás lehetőségének magyar szabályozása 

azért bír – még nemzetközi viszonylatban is370 – különleges jelentőséggel, mert a 

hazai jogban ez nem minősül újkeletű jogintézménynek: már az 1977-es Ptk.-

reform óta szerepel a Ptk.-ban. Ez a tény még akkor is hangsúlyozandó, ha az ÁSZF 

korrektív kontrolljának ezen módját mindvégig jelentős érdektelenség kísérte; ez 

azonban a közérdekű kereset megindítására jogosult szervek kapacitáshiányára volt 

elsősorban visszavezethető. Feltehetően ennek tudható be, hogy sokáig szinte 

elenyésző volt azon bírósági döntéseknek a száma, amely actio popularis révén 

született, ezek azonban az utóbb években – legalábbis ami a közzétett bírósági 

                                                 

370 Hazánkon kívül még a következő országokban létezett akkoriban ez a jogintézmény: Svédországban, Dániában 

(mindkettőben a fogyasztóvédelmi ombudsman rendelkezett felperesi legitimációval), az Egyesült Államokban, 

Izraelben, és a Német Szövetségi Köztársaságban. Vö. TAKÁTS, 151–152. oldal. 
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döntések alapján megfigyelhető – növekvő tendenciát mutatnak.371 Emellett az is 

kérdés persze, hogy mennyire hatékony a közérdekű keresetindítás jogintézménye 

annak fényében, hogy teljesen a feljogosított intézmények diszkrecionalitására van 

bízva az, hogy indítanak-e ilyen típusú keresetet. Valószínűleg ez az oka annak, 

hogy viszonylag alacsony az ilyen perek száma. A „motiváció” hiánya alól talán 

csak a fogyasztóvédelmi egyesületek jelentenek kivételt, hiszen esetükben 

ismertségük növelése, valamint akár létjogosultságuk konkrét bizonyítéka lehet egy 

általuk indított, majd végül eredményesen zárult közérdekű kereset.  

— Ugyan a hatályos Ptk. – helyesen – nem kodifikálta, azonban a jelen dolgozat 

szempontjából jogtörténeti jelentősége van a 2009-es Ptk. azon egyes javaslatainak, 

amelyek az erőfölényes vállalkozásokra vonatkozóan tartalmaznak szabályokat. 

o A 2009-es Ptk. értelmében semmis a tisztességtelen általános szerződési 

feltétel, ha a fél a feltételt gazdasági erőfölényével visszaélve alkalmazza. Ezzel 

kapcsolatban kifejtettem, hogy megítélésem szerint itt problematikus lenne az 

„alkalmazza” kifejezés használata, ugyanis ez azt az értelmezést is magában 

foglalhatná, amely szerint a gazdasági erőfölénnyel rendelkező vállalkozásnak 

ténylegesen alkalmaznia kellene a kifogásolt szerződéses kikötéseket ahhoz, 

hogy a 2009-es Ptk. hivatkozott rendelkezése alapján a semmisség 

megállapítható lehessen. Ez az értelmezés ellentétes lett volna a kialakult 

versenyjogi joggyakorlattal, amely már akkor is megállapíthatónak tekinti a 

jogsértést, ha a kifogásolt klauzulát az erőfölényben lévő vállalkozás 

ténylegesen még nem alkalmazta, azonban – kötelmi jogilag – lehetősége lenne 

erre.  

o A 2009-es Ptk.-ban némileg redundáns lett volna az a szabály, amely 

feljogosította volna a Gazdasági Versenyhivatalt arra, hogy a gazdasági 

erőfölényben álló által alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltétel 

                                                 

371 Ld. pl. BH 1982/12/525.; lásd továbbá Legf. Bír. Gf. I. 30 618/1987. sz. ítéletét; ld. ezenkívül Szegedi Ítélőtábla 

Pf.I.20.452/2007/3. (Lombard Finanszírozási Zrt.); ld. továbbá Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.469/2007/3.; Fővárosi 

Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14. (BDT2004. 988) – személygépkocsi, ill. kishaszongépjármű finanszírozási 

kölcsönszerződés ÁSZF; Fővárosi Bíróság 4. Gf. 75 026/2001/19. (BDT2002. 604) – Pannonlízing Rt. 

lízingszerződés ÁSZF; Ld. Legf. Bír. Gfv. IX. 30 221/2011/6. (BDT2011. 188) – pénzintézeti ÁSZF-ek; Fővárosi 

Ítélőtábla 6. Pf. 20 556/2008/4. (BDT2009. 1996) – lapterjesztési előfizetői ÁSZF-ek; Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 

220 911/2008/7. (BDT2009. 1997) – Kódexpressz Jogszabálygyűjtemény felhasználói ÁSZF; Győri Ítélőtábla Pf. 

IV. 20 213/2010/6. (BDT2011. 2486) – ingatlan-értékesítési megbízási ÁSZF; Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 

21 945/2009/4. (BDT2010. 2286) – MÁV-START Vasúti Személyszállítási Zrt. személyszállítási üzletszabályzata 
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esetében közérdekű keresetet indíthasson. Erre ugyanis – néhány bekezdéssel 

korábban – maga a Ptk. is feljogosítja, valamint erre a Tvpt. is alapján is 

lehetősége nyílna. 

o A 2009-es Ptk. a gazdasági erőfölény fogalmát a Tpvt. definíciójával 

egybecsengően határozza meg, azonban – véleményem szerint helytelenül –, 

egyrészt, nem utal azokra a Tpvt.-ben található versenyjogi szempontokra, 

amelyek alapján a gazdasági erőfölényes helyzet megállapítható, másrészt 

pedig nem határozza meg, ill. a Tpvt. felé sem tesz utaló szabályt az érintett piac 

meghatározására vonatkozóan, holott az érintett piac fogalmát a 2009-es Ptk. 

maga is használja a gazdasági erőfölény fogalmában. 

vii) A tisztességtelenséggel szembeni igényérvényesítés kapcsán érdemes kiemelni az 

Irányelvnek azt a kitételét, amely szerint a tagállamokra elsősorban az a kötelezettség 

hárul, hogy a fogyasztók és a szakmai versenytársak érdekében gondoskodjanak arról, 

hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy megszűnjön 

az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen 

feltételek alkalmazása. Megítélésem szerint nem helyes – a fogyasztók védelme mellett 

– a „versenytársak védelmével” is indokolni azt, hogy a tagállamok jogos érdekkel 

rendelkező személyek vagy szervezetek számára hatékony eszközöket biztosítsanak a 

tisztességtelen fogyasztói ÁSZF-ek elleni – alapvetően közérdekű determináltságú – 

fellépés érdekében. Ennek oka – véleményem szerint –, hogy az Irányelv egészét áthatja 

a fogyasztók védelméhez, a belső piac működése hatékonyságának javításához, 

valamint az ehhez kapcsolódó verseny serkentéséhez fűződő közösségi közérdek, így – 

az előzőek fényében – nem tűnik következetesnek a versenytársak érdekeire is történő 

hivatkozás. 
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II. Az általános szerződési feltételek relevanciája a versenyjogi 

jogalkalmazás szempontjából 

 

A fentiek során számba vettem az általános szerződési feltételek fogyasztóvédelmi magánjogi 

megközelítését. A dolgozatnak ebben a részében az általános szerződési feltételeket a 

versenyjog szempontjából vizsgálom és arra keresem a választ, hogy  

— a versenyjogban (horizontális versenykorlátozó megállapodások tilalma372 és 

erőfölénnyel való visszaélés tilalma) az általános szerződési feltételek mely tényállások 

esetében juthatnak szerephez; 

— melyek azok a területek, ahol kapcsolódási pontok lehetnek a versenyjogi jogalkalmazás 

és a fogyasztóvédelmi magánjog között; valamint 

— a versenyjogi jogalkalmazás mely esetekben támaszkodhat a fogyasztóvédelmi 

magánjogra. 

Elemzésem először a következő versenyjogi tényállásokat veszi górcső alá: (i) a vállalkozások 

társulásának döntése, amely kötelező vagy azt nélkülöző jelleggel fogalmaz meg a 

tagvállalkozásai számára előírást, ill. ajánlást azzal kapcsolatban, hogy azok harmadik 

személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen tartalmú általános szerződési feltételeket 

alkalmazzanak; (ii) a vállalkozások közötti horizontális megállapodás, amely arra vonatkozik, 

hogy a megállapodásban részes felek harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötendő 

szerződéseikben milyen tartalmú általános szerződési feltételeket érvényesítsenek. Ezután azt 

veszem számba, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket a versenyjogi jogalkalmazó a 

versenykorlátozó megállapodás tilalmának szabálya (EUMSz. 101. cikke (1) bekezdése; Tpvt. 

11. §-ának (1) bekezdése), valamint a tilalom alóli mentesülés szabálya (EUMSz. 101. cikkének 

(3) bekezése; Tpvt. 17. §-a) alkalmazása során figyelembe vehet.   

Ezt követően azt vizsgálom, hogy a gazdasági erőfölénnyel rendelkező vállalkozás általános 

szerződési feltételek révén hogyan valósíthat meg versenyjogilag releváns visszaélést: ebből a 

szempontból – a vonatkozó joggyakorlat alapján – elemzem az indokolatlan előny kikötése és 

a hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése tényállásait. 

                                                 

372 Ahogy azt jeleztem, a vertikális versenykorlátozó megállapodások nem képezik a jelen dolgozat tárgyát. 
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Ahogy azt a bevezetőben részletesen alátámasztottam, a fent vázolt vizsgálat megítélésem 

szerint azért bír relevanciával, mert mind az ÁSZF-eket érintő fogyasztóvédelmi magánjogi, 

mind pedig a szóban forgó versenyjogi szabályrendszer középpontjában valójában maga a 

fogyasztó, illetve a fogyasztói jólét (consumer welfare) védelme áll. Másként fogalmazva, a 

fogyasztóvédelmi magánjog és a versenyjog végső célja – egymástól eltérő eszközökkel – 

annak megakadályozása, hogy a vállalkozások meg nem érdemelt előnyre tegyenek szert a 

fogyasztók rovására.  

 

1. A versenykorlátozó megállapodás tilalmának alkalmazhatósága az 

általános szerződési feltételek vonatkozásában 

 

E fejezetben egyrészt vizsgálom a vállalati társulások azon döntéseit, amelyek kötelezően vagy 

ajánlott jelleggel azt írják elő, ill. ajánlják a tagvállalkozásoknak, hogy azok harmadik 

személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen általános szerződéses klauzulákkal kössenek 

szerződést. Másrészt e fejezet tárgyát azok a két vagy több vállalkozás közötti megállapodások 

képezik, melyekben az abban részes felek abban egyeznek meg, hogy harmadik személyekkel 

(fogyasztókkal) szemben milyen általános szerződési feltételeket érvényesítenek.  

A fentiek azért minősülnek – fogyasztóvédelmi magánjogi értelemben – általános szerződési 

feltételeknek, mert azokat a versenykorlátozásban részt vevő felek több373 szerződés megkötése 

céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre határozzák meg és azokat ez 

utóbbiak és a harmadik személyek (fogyasztók), mint szerződő felek egyedileg nem tárgyalják 

meg. 

 

2. Alapvetés 

Az EUMSz. 101. cikkének374 (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen és 

tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott 

                                                 

373 Természetesen az a helyzet is elképzelhető, hogy a felek csak egyetlen egyszer való alkalmazás végett kötik az 

ilyen típusú versenykorlátozó megállapodást, azonban a versenykorlátozásban részes felek szempontjából 

nyilvánvalóan csak a tartós együttműködésnek van „értelme”. 

374 A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően: Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: 

EKSz.) 81. cikke; az Amszterdami Szerződés hatályba lépése előtt: 85. cikk. Ahogy arra a fentiekben már utaltam, 

jelen dolgozatban az Európai Bíróság (jelenleg: Európai Unió Bírósága), Elsőfokú Bíróság (jelenleg: 
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döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, 

és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása 

vagy torzítása.  

Hasonlóan az imént ismertetett európai uniós versenyjogi szabályhoz, a Tpvt. 11. §-ának (1) 

bekezdése értelmében tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, 

valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más 

hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági 

verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, 

illetve fejt ki.  

Az európai uniós és magyar joggyakorlat értelmében a versenykorlátozó megállapodások 

tilalma kizárólag olyan, kétoldalúan vagy többoldalúan egyeztetett magatartásokra vonatkozik, 

amelyek vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és 

összehangolt magatartás formáját öltik. Ebből kifolyólag e rendelkezés értelmében a 

megállapodás fogalma arra összpontosít, hogy legalább két fél összeegyezteti-e a szándékait 

(„existence of a joint intention between at least two parties”). 375 

A Tpvt. szóhasználatával: versenykorlátozó az a megállapodás, amely a gazdasági versenyt 

megakadályozó, korlátozó vagy torzító hatást céloz, ilyet fejt vagy fejthet ki. Az EUMSz. 101. 

cikkének (1) bekezdése ugyan versenykorlátozó célzatra (object) utal, azonban az uniós 

versenyjogi joggyakorlat értelmében ez alapvetően egy objektív ismérv, amely arról a 

magatartásról mondható el, amely természeténél fogva magában hordozza a versenykorlátozás 

lehetőségét. A versenykorlátozó célzat levezethető a megállapodás, illetve a döntés szövegéből, 

objektív törekvéseiből, a megállapodás, illetve a döntés jogi és gazdasági környezetéből, 

valamint a felek magatartásából, azzal, hogy a versenykorlátozó cél – mivel az objektív fogalom 

– nem függ a felek szubjektív akaratától. Mindazonáltal – ahogy arra az Európai Bíróság T-

Mobile-ügyben kifejtett érvelése is utal – a felek szándéka másodlagosan szintén figyelembe 

vehető a versenykorlátozás vizsgálatánál.376 Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

                                                 
Törvényszék), valamint a „közösségi jog” elnevezéseket használom a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 

megelőző ítélkezési gyakorlatra történő hivatkozáskor. 

375 Ld.  T-325/01. sz. DaimlerChrysler AG kontra Európai Közösségek Bizottsága ügy [EBHT 2005., II-3319. 

oldal] 83. pont; ld. továbbá T-41/96. sz. Bayer kontra Commission ügy [EBHT 2000., II-3383. oldal] 64. és 69. 

pontok, jóváhagyva az Európai Bíróság által: C-2/01 P. és C-3/01 P. sz. egyesített ügyek BAI és Európai 

Közösségek Bizottsága kontra Bayer [EBHT 2004., I-23. oldal). 

376 Ld. C-8/08. sz. ügy (T-Mobile és társai), 27. pont; ld továbbá 96-102, 104, 105, 108 és 110/82 egyesített ügyek 

IAZ International Belgium NV kontra Bizottság [EBHT 1983. 3369. o., 22-25. pont]; ld. továbbá 29 és 30/83 

egyesített ügyek Compagnie Royale Asturienne des Mines SA és Rheinzink GmbH  kontra Bizottság [EBHT 1984. 
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gyakorlata értelmében „[…] a versenykorlátozó cél fennállásához elegendő, ha az összehangolt 

magatartás alkalmas arra, hogy kedvezőtlen hatással legyen a versenyre. Más szavakkal, e 

magatartásnak a hátterét képező jogi és gazdasági összefüggéseket figyelembe véve csupán 

ténylegesen képesnek kell lennie arra, hogy […] megakadályozza, korlátozza vagy torzítsa a 

versenyt. Annak kérdésnek, hogy e hatás ténylegesen bekövetkezik-e, illetve milyen mértékben 

következik be, csak a bírság összegének számítása, valamint a kártérítéshez való jogok 

mérlegelése szempontjából van jelentősége”377. 

Az Európai Bíróság következetes joggyakorlata értelmében, amennyiben nem tárható fel a 

megállapodás versenykorlátozó célzata, akkor meg kell vizsgálni, hogy az adott megállapodás 

bír-e versenykorlátozó hatással378 (azaz a versenyjogi jogellenesség megállapításához nem 

szükséges, hogy a versenykorlátozó célzat mellett a versenykorlátozó hatás feltételei is 

teljesüljenek379).  

Mind az európai uniós, mind pedig a magyar versenyjogi szabály tartalmaz egy felsorolást arról, 

hogy a jogalkotó mely konkrét eseteket tekinti az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdésében, 

illetve a Tpvt. 11. §-a (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközőnek, s így jogellenesnek. 

Tekintettel arra, hogy az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdésében, valamint a Tvpt. 11. §-ának 

(2) bekezdésében foglalt tilalmi lista exemplifikatív jellegű380, ezért bármely más 

versenykorlátozásra alkalmas, azt célzó vagy ilyen hatást kifejtő magatartás minősülhet az az 

EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése, illetve a Tvpt. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a 

tilalomba ütközőnek. 

A fentiek kapcsán lényeges megemlíteni, hogy az európai uniós versenyjog csak abban az 

esetben alkalmazható – akár az uniós, akár a magyar jogalkalmazó által –, ha a vizsgált 

megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy összehangolt magatartás 

alkalmas arra, hogy hatással legyen a tagállamok közötti kereskedelemre.381 Az Európai 

                                                 
1679. o.], 23-25. pontok]; ld. ezenkívül a Bizottság 2004. június 24-i 2005/8/EK határozata a Szerződés 81. cikke 

szerinti eljárásban (COMP/38.549 – Belga Építész Kamara) 80. pont 

377 Ld. C-8/08. sz. ügy (T-Mobile és társai), 31. pont 

378 Ld. C-8/08. sz. ügy (T-Mobile és társai), 28. pont 

379 Ld. 56/65. sz. LTM-ügyben 1966. június 30-án hozott ítélet (EBHT 1966., 337., 359. o.) 

380 Ld. EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdését: „így különösen”; ld. Tpvt. 11. §-ának (2) bekezdését: „[e]z a tilalom 

vonatkozik különösen […]” 

381 Ld. 56 és 58/64 ügy Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH kontra Bizottság [EBHT 

1966., 299. o.]; ld. továbbá A Bizottság Közleménye, Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatásnak a 

Szerződés 81. és 82. cikke szerinti fogalmáról (2004/C 101/07), mely részletes bemutatását tartalmazza az Európai 

Bíróság ebben a kérdésben kifejtett joggyakorlatának. 
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Bíróság joggyakorlata értelmében a tagállamok közötti kereskedelem érintettségéhez elegendő, 

ha jogi vagy ténybeli objektív tényezők egy csoportja alapján kellő mértékű valószínűséggel 

előrelátható, hogy egy megállapodás, illetve magatartás közvetlen vagy közvetett, tényleges 

vagy potenciális hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelem jellegére.382 Az európai 

uniós versenyjog alkalmazhatóságának megállapításához tehát nincs szükség arra, hogy a 

megállapodás vagy magatartás a jövőben vagy a múltban a tagállamok közötti kereskedelemre 

ténylegesen hatást gyakoroljon, elegendő, ha a megállapodás vagy magatartás alkalmas az ilyen 

hatás kiváltására383. 

Kiemelendő ugyanakkor, hogy az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdésébe és a Tpvt. 11. §-ába 

ütköző magatartás mentesülhet a tilalom alól. Erre egyrészt ún. csoportmentességi rendeletek384 

révén, másrészt bizonyos – az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésében és a Tpvt. 17. §-ában 

foglalt – feltételek teljesítése esetén, harmadrészt pedig akkor van lehetőség, ha az adott 

megállapodás csekély súlyúnak minősül. 

Ami a – mind az uniós, mind pedig a magyar – csoportmentességi rendeleteket illeti, ezek 

meghatározzák, hogy egy adott megállapodásban (függően a megállapodásban részt vevő felek 

piaci részesedésétől) mely feltételeket lehet, illetve melyeket tilos alkalmazni ahhoz, hogy az 

ne sértse a versenyjogi szabályokat. A rendeletekben foglaltak – különösen az egyedi 

mentesítés lehetőségének megszűnte óta385 – igen hasznosak a vállalkozások számára, ugyanis 

                                                 

382 Ld. 56/65 ügy Société Technique Minière kontra Maschinenbau Ulm GmbH [EBHT 1966., 337. o.] 

383 Ld. pl. a T-228/97. sz. Irish Sugar ügyet [EBHT 1999., II-2969. o., 170. pont], valamint a 19/77. sz. Miller-

ügyet [EBHT 1978., 131. oldal, 15. pont]. 

384 Ld. Bizottság biztosítási ágazatbeli megállapodásokról szóló 267/2010/EU Rendelete (2010. március 24.); 

Bizottság kutatás-fejlesztési megállapodásokról szóló 1217_2010_EU Rendelete (2010. december 14.); Bizottság 

gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodásokról szóló 461/2010/EU Rendelete (2010. május 27.); Bizottság 

technológiai megállapodásokról szóló 316/2014/EU Rendelete (2014. március 21.); Bizottság szakosítási 

megállapodásokról szóló 1218/2010/EU Rendelete (2010. december 14.); Bizottság vertikális megállapodásokról 

szóló 330/2010/EU Rendelete (2010. április 20.). 

A Tpvt. 16. §-a alapján a megállapodások meghatározott csoportját a Kormány rendeletben mentesítheti a Tpvt. 

11. §-ában foglalt tilalom alól. A Kormány a megállapodások csoportos mentesüléséről a Tpvt. 17. §-ában foglalt 

szempontok figyelembevételével rendelkezhet. Jelenleg a következő magyar csoportmentességi rendeletek vannak 

hatályban: a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet; a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás 

tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet; a szakosítási megállapodások egyes 

csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet; a gépjármű 

utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 

204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet; és a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma 

alóli mentesítéséről szóló 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet. 

385 A korábbi szabályok értelmében a vállalkozások – meghatározott feltételek mellett – egyedi mentesítésért 

folyamodhattak az Európai Bizottsághoz, mint az európai szintű versenyhatósághoz. Amennyiben az Európai 

Bizottság megadta az egyedi mentesítést, a megállapodásban részes cégeknek nem kellett tartaniuk attól, hogy 

eljárást kezdeményeznek ellenük. Ennek lehetősége azonban 2004. május 1-től – a Római Szerződés 81. és 82. 
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zsinórmértéket adnak ahhoz, hogy mely magatartást tanúsíthatnak, s melyektől 

tartózkodjanak.386 

Az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésének és a Tpvt. 17. §-ának értelmében az egyébként a 

versenykorlátozás tilalmába387 ütköző megállapodás mentesül a tilalom alól, ha az megfelel 

bizonyos kritériumoknak. E szabály logikája abban rejlik, hogy egyes megállapodások, 

szövetségi döntések és összehangolt magatartások olyan – akár a versenyen, mint közérdeken 

kívül eső – előnyöket is magukban hordozhatnak, melyek ellensúlyozzák a hátrányaikat. A 

versenyhatóságok „a versenypolitikát és a versenyszabályokat egy nagyobb 

összefüggésrendszerben alkalmazz[ák]; a verseny épségét bizonyos szigorú feltételek esetén 

csorbítani is lehet: ez is mutatja, hogy a verseny nem öncél, hanem eszköz.”388 Az adott 

megállapodás például felmutathat olyan hatékonysági, innovációs, stb. előnyöket, amelyek 

indokolttá teszik az adott megállapodásnak a versenyjogi tilalom alóli mentesülését.389 Ennek 

megfelelően az alábbiakban azt is elemzem, hogy milyen olyan előnyei és hátrányai lehetnek a 

                                                 
cikkében lefektetett versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL [2003] L1/1) hatályba 

lépésétől kezdődően – megszűnt, így azok a vállalkozások amelyek olyan versenykorlátozó megállapodásokat 

kötnek, melyek a tagállamok közötti kereskedelmet érintik, maguknak kell ügyelniük arra, hogy megállapodásaik 

ne sértsék a versenyjogi szabályokat. Ez a változás nagyobb felelősséget ró ugyan a cégekre, de lényeges 

előnyökkel is jár. Az egyedi mentesítési kérelemért folyamodás ugyanis rendkívül időigényes és költséges volt. 

Ezenkívül – s talán ez volt a legnagyobb hátránya a korábbi rendszernek – a vállalkozások hosszú ideig 

bizonytalanságban voltak, hogy megkapják-e az igényelt egyedi mentesítést. Ld. erre vonatkozóan BASSOLA 

Bálint, A közösségi versenyjog eljárásjogi reformjának hatása a magyar versenyjogra”, in: Jogi Tanulmányok 

(szerk.: NAGY Marianna), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2005, 47-68. old. 

386 Az európai uniós és magyar csoportmentességi rendeletek részletes elemzését adja NAGY Csongor István, 

Kartelljogi Kézikönyv – A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata, Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2008, 438-584. old. 

387 Ld. EUMSz. 101. cikkéne (1) bekezdését; ld. Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdését 

388 Ld. TÓTH Tihamér, Az Európai Unió versenyjoga, Complex, Budapest, 2007, 140. old. 

389 A szóban forgó magyar és európai uniós szabályrendszer lényege, hogy a versenykorlátozó megállapodás 

tilalma (EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése / Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése) alkalmazásától el lehet tekinteni 

az olyan esetekben, amikor a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja, vállalkozások 

társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja, az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások 

csoportja hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági 

fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből 

anélkül, hogy az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem 

nélkülözhetetlenek; és anélkül, hogy lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős 

része tekintetében megszüntessék a versenyt. A Tpvt. 20. §-a szerint annak bizonyítása, hogy a megállapodás a 

tilalom alól a 17. § alapján mentesül azt terheli, aki a mentesülésre hivatkozik. Ugyanez a helyzet az európai uniós 

jogban foglalt kritériumok bizonyítási terhére vonatkozóan is (ld. 43/82, 63/82 Joined Cases Vereeniging ter 

Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB) and Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 

Boekhandels (VBBB) kontra Commission of the European Communities [1984] ECR 19. old.). Hangsúlyozandó, 

hogy mind az EUMSz., mind pedig a Tpvt. hivatkozott rendelkezéseiben foglalt kritériumok kumulatív jellegűek, 

tehát akár egyetlen feltételnek való meg nem felelés a mentesülés lehetőségének hiányát eredményezi (erre 

vonatkozóan ld. többek között 43/82, 63/82 Joined Cases Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamse 

Boekwezen (VBVB) and Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB) kontra 

Commission of the European Communities [1984] ECR 19. old.). 
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tárgyalt magatartásoknak, melyek az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezése, valamint a Tpvt. 17. 

§-a alkalmazásánál szerephez juthatnak.  

 

3. Az ÁSZF-ekkel kapcsolatos vállalati szövetségi döntések 

versenyjogi értékelése 

 

A vállalkozások érdekvédelmi szervezetei, kamarái és egyéb szakmai szövetségei fontos 

szerepet játszanak a gazdasági életben, hiszen lehetőséget teremtenek a vállalkozások közötti 

szakmai dialógusra és kanalizálni tudják az abba tömörült tagok érdekeit. Mindazonáltal 

fórumai és akár kezdeményezői, ill. mozgatórugói lehetnek bizonyos versenykorlátozó 

gyakorlatoknak. 

Erre szolgálhat példaként a vállalkozások társulásának olyan döntése, amely kötelező vagy 

ajánlott jelleggel írja elő, ill. ajánlja a tagvállalkozásai számára, hogy azok harmadik 

személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen tartalmú általános szerződési feltételeket 

alkalmazzanak. 

Ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államokban a versenyjogi 

jogalkalmazás már 1930-ban megfogalmazta, hogy a szakmai szövetségek által közzétett 

általános szerződési feltételek bizonyos esetekben torzító hatással bírhatnak a versenyre.390 

A következetes közösségi (európai uniós) és hazai jogalkalmazás értelmében a vállalkozások 

szövetségének döntései akkor is az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdése, valamint a Tpvt. 11. §-

a (1) bekezdésének hatálya alá esnek, ha azok megszületését nem kísérte a szervezeti rend 

szerinti formális határozathozatal. A joggyakorlat szerint a vállalkozások társadalmi szervezetei 

esetében a „döntés” kifejezés jelentése – éppen az értelmezés határait tágító, a Tpvt. 11. §-ának 

(1) bekezdésében, valamint az EKSz. 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt versenykorlátozó 

magatartás, megállapodás fogalmának rögzítése folytán – nem szűkülhet az alakszerűen 

meghozott, formális határozatokra, hanem a formailag nem kötelező, de a tényleges magatartást 

befolyásolni képes ajánlásokra is vonatkozik.391  

                                                 

390 Ld. Paramount Famous Lasky Corp. v. United States, 282 U.S. 30 (1930)]; ld. továbbá az amerikai joggyakorlat 

egyes korai megállapításaira vonatkozóan Arthur L. HEROLD, Guilt by association: the risks involved in trade 

association activities, in: 46 Antitrust L.J. 466 1977, 470-473. old. 

391 Ld. Vj-98/2004. (grafikus-kartell) sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat  V. részét. 

Az Európai Bíróság is tágan értelmezi a vállalkozások társulásának döntése fogalmát. Joggyakorlata értelmében 

ugyanis annak ténye, hogy egy vállalkozások társulása általi ajánlás nem kötelező a tagvállalatok számára, nem 
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Az első, általános szerződési feltételek által megvalósított versenykorlátozással kapcsolatos 

eljárás egy egyedi mentesítési kérelem révén indult, melyben az Európai Bizottság – a 

megállapodásban versenyjogilag aggályosnak minősített kikötéseinek megfelelő módosítását 

követően – megállapította, hogy a szóban forgó megállapodás nem ütközik az EKSz. 85. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalomba.392 A gyakorlatilag az összes hollandiai 

festékgyártó és forgalmazó vállalkozást tömörítő Vereeniging van Vernis- en Verffabrikanten 

in Nederland (a továbbiakban: VVVF) vállalati szakmai tömörülés keretében megkötött 

megállapodás értelmében a vállalkozások – többek között – arra kötelezték magukat, hogy a 

VVVF által megállapított szerződési feltételekkel értékesítik termékeiket, valamint 

rendszeresen tájékoztatják a VVVF-et az általuk ilyen módon megkötött konkrét 

szerződésekről.393 Az ezzel a tartalommal benyújtott egyedi mentesítési kérelem ellen az 

Európai Bizottság – az alább tárgyalandó – kifogásokkal élt, ugyanis álláspontja szerint a 

szóban forgó kikötések sértették a közösségi versenyszabályokat, s nem teljesítették az egyedi 

mentesítés EKSz. 85. cikkének (3) bekezdésében foglalt kritériumokat.394 A VVVF ezt 

követően módosította a megállapodást, melynek eredményeként így a tagvállalkozások 

egyrészt önállóan és szabadon dönthettek a szerződéses kikötéseikről, másrészt pedig 

szerződéseikről nem kellett tájékoztatniuk a VVVF-et.395  

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a módosítást követően a kikötések immár azért nem 

ütköztek a közösségi versenyszabályokba, mert meghagyják a tagvállalkozások szabadságát, 

hogy harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott ÁSZF-jeiket maguk 

alakítsák ki, valamint a VVVF egyrészt nem kísérli meg betartatni az általa kidolgozott ÁSZF-

ek használatát, másrészt pedig nem követi figyelemmel, hogy a vállalkozások milyen ÁSZF-

                                                 
jelenti azt, hogy az EKSz. 81. cikkének (1) bekezdése ne legyen alkalmazható (ld. – többek között – 8/72 ügy 

Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság [EBHT 1972., 977. old.; 209/78 stb. ügyek Van Landewyck 

kontra Bizottság [EBHT 1980., 3125. old.). 

392 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., 22-25. old. 

393 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., I. fejezet 4. bekezdésének b) és d) pontjait 

394 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., I. fejezetének 5. bekezdését 

395 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., II. fejezetének 10. bekezdését 
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ekkel szerződnek.396 A megállapodás így nem szűkíti a verseny terét, s ennélfogva ezek sem 

célzatukban, sem pedig hatásukban nem torzítják a közös piaci versenyt.397  

Az Európai Bizottság határozatának ez utóbbi kitétele véleményem szerint különösen 

figyelemre méltó annak fényében, hogy a VVVF a tagvállalkozásoknak a Közös Piacon kívülre 

irányuló exporttevékenysége vonatkozásában továbbra is életben tarthatta a kifogásolt 

kikötéseket (egyrészt, a VVVF által előírt általános szerződési feltételek kötelező betartását 

harmadik személyekkel megvalósuló szerződéses jogviszonyaikban; másrészt, a konkrét 

szerződéseikről való tájékoztatást a VVVF irányába). Az Európai Bizottság ezt azzal indokolta, 

hogy a VVVF által meghatározott ajánlott minimum díjtételek jelentősen a tényleges piaci árak 

alatt vannak, így továbbra is lehetséges az árverseny mind a tagvállalkozások között, mind 

pedig a nem tagvállalkozásokkal szemben, ezenkívül a Közös Piacon a szóban forgó releváns 

piac élénk versennyel jellemezhető. Ebből következően a határozat meghozatala idején a 

vizsgált kikötések sem közvetlenül, sem közvetve nem valósítanak meg érzékelhető 

versenykorlátozást a Közös Piacon belül.398 Feltehető azonban, hogy az Európai Bizottság 

valójában szó szerint értelmezte az EKSz. 85. cikkének (1) bekezdését, mely szerint „a közös 

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 közös piacon belüli 

verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása […].” Álláspontom szerint azonban az 

Európai Bizottságnak tekintetbe kellett volna vennie, hogy a Közös Piacon kívülre irányuló 

exportforgalom vonatkozásában előírt ÁSZF-ek használata, valamint a szerződésekről történő 

rendszeres tájékoztatás – továbbá a szintén előírt ajánlott minimum díjtételek – nyilvánvalóan 

orientációs pontot jelenthetnek a tagvállalkozások Közös Piacon belül folytatott tevékenységére 

is. Ebből következően – véleményem szerint – a Közös Piacon kívülre irányuló 

exporttevékenységekre előírt kikötések feltehetőleg alkalmasak lehettek arra, hogy 

versenykorlátozó hatással bírjanak a Közös Piacon belüli versenyre is.  

                                                 

396 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., II. fejezetének 11. bekezdését 

397 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., II. fejezetének 11. bekezdését 

398 Ld. Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren nach Artikel 85 

des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., II. fejezetének 11. bekezdését 
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Az Európai Bizottság által vizsgált Papiers Peints ügyben399 a Tapétaszövetség kidolgozott egy 

modell-ÁSZF-et, melyet egy közlemény formájában bocsátott a tagvállalkozásai ügyfelei 

tudomására (ebben például olyan termékekre vonatkozó, a fogyasztók irányába alkalmazandó 

árengedményekre is szerződéses kötelezettségeket fogalmazott meg, amely termékek nem a 

Tapétaszövetség tagvállalkozásaitól származtak).400 A Tapétaszövetség komoly monitoring-

rendszert is működtetett, valamint szankciókkal illette a tagvállalkozásainak azon ügyfeleit, 

akik nem tartották be az előírt általános szerződési feltételeket – ez utóbbit oly’ módon 

valósította meg, hogy megtiltotta mindegyik tagvállalkozásának, hogy árut szállítson az ÁSZF-

eket megsértő ügyfél részére.401 Az Európai Bizottság határozatában megállapította, hogy a 

tapétaszövetségi közleményben foglalt ÁSZF előírások versenykorlátozó célzatúak voltak, s 

így beleütköztek a közösségi versenyszabályokba.402 Ezenkívül a szóban forgó korlátozások 

nem teljesítették az EKSz. 85. cikkének (3) bekezdésében foglalt kritériumokat (pl. nem 

javították a belgiumi tapétatermelést vagy a forgalmazást), így azok nem voltak mentesíthetőek 

az EKSz. 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól. 

Véleményem szerint némileg ellentmondásosnak tűnik, hogy az európai bizottsági határozat 

vállalati szövetségi döntésként értékelte a konkrét esetben azt a döntést (azaz az áruszállítás 

kollektív megtagadását), melyet maguk a tagvállalkozások hoztak403, igaz, a szövetség keretein 

belül. Álláspontom szerint ugyanis ezzel a vállalkozások versenyjogilag – a Tapétaszövetségtől 

függetlenül – maguk (is) megvalósították a közösségi versenyszabályok megsértését: mégpedig 

egy horizontális versenykorlátozó megállapodás által. Mindazonáltal az európai bizottsági 

döntés végén – röviden – kiemelésre kerül, hogy az áruszállításnak a vállalkozások általi 

                                                 

399 Ld. Commission Decision 74/431/EEC OJ [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique). 

400 Ld. Commission Decision 74/431/EEC OJ [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) I. fejezete A) 

alfejezetének 35. pontját 

401 Ld. Commission Decision 74/431/EEC OJ [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) I. fejezete A) 

alfejezetének 40. pontját 

402 Az Európai Bizottság döntésében eltiltotta a Tapétaszövetséget a kifogásolt magatartások tanúsításától, bírságot 

azonban az említett vállalati szövetségre nem szabott ki. Az áruszállítás konkrét esetben történő megtagadásáról 

szóló, a vállalatok által hozott döntés miatt azonban a tagvállalkozások ellen az Európai Bizottság 

versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a tagvállalkozásokra. A megbírságolt vállalatok ez utóbbi ellen nyújtottak 

be fellebbezést az Európai Bírósághoz. Az Európai Bíróság az európai bizottsági döntésnek a vállalkozások 

versenykorlátozására vonatkozó megállapítását megerősítette, azonban – tekintettel arra, hogy az Európai 

Bizottság e konkrét esetben nem indokolta kellőképpen a tagállamok közötti kereskedelem potenciális érintettségét 

– megsemmisítette a vállalkozások ellen kiszabott bírságokat (ld. 73-74. sz. ügy, Groupement des fabricants de 

papiers peints de Belgique és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága, EBHT 1975. november 26., 1491. 

old.). 

403 Ld. Commission Decision 74/431/EEC [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) II. fejezete D) alfejezetének 

1. pontját 



 114 

kollektív megtagadása túllépett a Tapétaszövetségnek az egyéni mentesítési kérelmében foglalt 

keretein, s ezért a vállalkozásokra is hárul versenyjogi felelősség.404 

A fenti ügy kapcsán fontosnak tartom kiemelni, hogy az ÁSZF-ek által megvalósított 

versenykorlátozások bizonyos körülmények között azért tekinthetőek – az áregyeztetés mellett, 

ez utóbbit erősítendő – igen súlyosnak, mert a versenytársak ÁSZF-jei közötti verseny 

különösen (de nem kizárólag) oligopolisztikus, azaz kevés szereplőt magában foglaló, piacon 

juthat jelentőséghez (ez volt a helyzet a belgiumi tapétagyártók piacán is). Egy ilyen 

piacstruktúra keretei között ugyanis korlátozottak az árcsökkentés lehetőségei, és ilyen módon 

fokozott jelentőséghez jut a fogyasztók számára minél kedvezőbb ÁSZF-ek nyújtása (pl.: 

díjmentes házhozszállítás, szervízszolgálat kedvező szerződéses feltételei, stb.).405  

Az Európai Bizottság által folytatott másik versenyfelügyeleti eljárásban egy 

traktorforgalmazási vállalkozásokat tömörítő hollandiai szakmai szövetség (Vimpoltu) 

különböző fizetési kondíciókra, felelősségi és vitarendezési szabályokra vonatkozóan ajánlott 

tagjai számára harmadik személyekkel szemben alkalmazandó általános szerződési 

feltételeket.406 A Vimpoltu versenyjogilag kifogásolt tevékenységét elsősorban olyan 

árajánlások és árképzésre vonatkozó kötelezettségek (pl.: rendszeres információcsere az 

árakról407) képezték, melyeket a tagvállalkozásoknak kötelezően408 be kellett tartaniuk a piaci 

működésük során. Másodsorban azonban azt is kifogásolta az Európai Bizottság, hogy az 

ÁSZF-eket a Vimpoltu „csak” ajánlotta, azonban ennek az Európai Bizottság álláspontja szerint 

az volt a szándéka, hogy a verseny ún. másodlagos aspektusait409 korlátozza mind a gyártó / 

importőr, mind pedig a disztribútor szintjén. Fontos szempont volt továbbá az európai bizottsági 

haatározat azon megállapítása, mely szerint az importőrök és a disztribútorok jelentékeny része 

ténylegesen használta az ajánlott ÁSZF-eket, így azok alkalmasak voltak arra, hogy 

                                                 

404 Ld. Commission Decision 74/431/EEC [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) IV. fejezetének 2. pontját 

405 Vö. Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 485. old.; ld. továbbá FAULL, Jonathan 

/ NIKPAY, Ali, The EC law of competition, Oxford University Press, 1999. 

406 Ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 

407 Ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 23. pontját 

408 Versenyjogi szempontból súlyosította ezeket a kötelező árajánlásokat, hogy azok be nem tartásához komoly 

szankciók is kapcsolódtak (pl.: pénzfizetési kötelezettség), ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 

200/44 (Vimpoltu) 21-22. pontjait 

409 „Secondary aspects of competition”, ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 39. 

pontját 
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egységesebbé tegyék a piaci kereskedelmi feltételeket, és így arra is, hogy „ráerősítsenek” a 

Vimpoltu ármeghatározásra vonatkozó döntésének versenykorlátozó mivoltára.410  

Érdemes megjegyezni a Vimpoltu-ügy kapcsán, hogy az Európai Bizottság határozata csak 

„versenykorlátozó hatás” címszó alatt tartalmaz versenyjogi elemzést, a versenykorlátozó 

célzatra pedig kizárólag az ÁSZF-ajánlás kapcsán utal („the standard terms are intended to 

regulate important secondary aspects of competition”411). Ez abból a szempontból ugyanakkor 

érthetőnek tűnik, hogy az ügy alapját képező magatartás lényegét egy árkartell jellegű 

szövetségi döntés adta, s az ÁSZF-ajánlás erre „csak” ráerősített. A döntés arra azonban nem 

adott választ, hogy kizárólag az ÁSZF-ekben megvalósuló együttműködést versenyjogilag 

hogyan értékelné az Európai Bizottság. 

Figyelemre méltó az ÁSZF-ek korai megítélése szempontjából az Európai Bizottságnak a 

hollandiai kerékpár-forgalmazási vállalkozások szövetsége (Centraal Bureau voor de 

Rijwielhandel) szabályzata ellen hozott határozata.412 Ebben a Bizottság – több más, például 

vertikális árrögzítésre vonatkozó kikötés mellett – versenyjogilag aggályosként nevesíti azt a 

klauzulát, mely szerint, ha a nagykereskedő meghatároz a viszonteladó számára szerződési 

feltételeket, akkor azoktól a viszonteladó harmadik személyekkel (fogyasztókkal) megkötendő 

szerződéseiben nem térhet el.413  

Álláspontom szerint a döntés komoly hiányosságának tudható be, hogy a Bizottság a 

versenyjogi értékelésnél az iméntiek ellenére elsősorban a vertikális ármegkötésre és egyéb, 

árral kapcsolatos korlátozásokra (pl.: profitráta rögzítése) helyezte a hangsúlyt, és az általános 

szerződési feltételekre vonatkozó restrikciót konkrétan nem tárgyalta, holott véleményem 

szerint a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazandó szerződési 

feltételekre vonatkozó megkötések valószínűsíthetően szintén alkalmasak lehettek a verseny 

torzítására.414 Elismerendő ugyanakkor, hogy a Centraal Bureau voor de Rijwielhandel 

szabályzatának szándéka nyilvánvalóan elsősorban az árra vonatkozó megkötések érvényre 

                                                 

410 Ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 39. pontját 

411 Ld. Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 39. pontját 

412 Ld. Commission Decision 78/59/EEC of 2 December 1977 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC 

Treaty (IV/147 - (Centraal Bureau voor de Rijwielhandel) HL L 020 , 25/01/1978, 18-27. old. 

413 Ld. Commission Decision 78/59/EEC [1977] L 020 (Centraal Bureau voor de Rijwielhandel) 10. pontját 

414 Ezekre csupán általánosságban utal az EKSz. 85. cikkének (3) bekezdésére vonatkozó elemzés kapcsán: [t]he 

requirements for recognition, the collective exclusive arrangements, the compulsory resale price maintenance and 

the other restrictions on competition affecting recognized firms do not contribute to improving the distribution of 

bicycles and related goods.”, ld. Commission Decision 78/59/EEC [1977] L 020 (Centraal Bureau voor de 

Rijwielhandel) 31. pontját 



 116 

juttatása volt, azonban az ezt a célt szolgáló klauzuláknak fontos kiegészítő elemének tűnt a 

harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazandó szerződési feltételek rögzítése 

is. Ennek oka, hogy a saját piaci részesedésüket növelni szándokozó, s emiatt az 

ármegkötésektől eltérő vállalkozások ármozgásait csak úgy lehet pontosan figyelemmel 

kísérni415, ha mindeközben a többi feltétel (pl. a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) 

szembeni jogviszonyban alkalmazott általános szerződési feltételek) változatlan marad. Erre 

utal, hogy a Centraal Bureau voor de Rijwielhandel a szabályzat betartatásának érdekében egy 

monitoring rendszert is működtetett. Ezáltal volt képes ugyanis a szakmai szövetség arra, hogy 

ténylegesen fenntartsa a versenykorlátozó megállapodásban foglaltakat. 

A fentiekben említettekhez hasonló a hollandiai cementügyben hozott európai bizottsági 

határozat416 is, amely szintén elsősorban az árkartellt létrehozó vállalati szövetségi döntésre 

helyezte a hangsúlyt, s versenyjogi szempontból külön nem elemezte a harmadik személyek 

felé alkalmazandó ÁSZF-ek rögzítésére vonatkozó versenykorlátozást. Az Európai Bírósághoz 

benyújtott kereseti kérelmében a Cementforgalmazók Szövetsége (Vereeniging van 

Cementhandelaren), mint felperes kifogásolta is, hogy míg az európai bizottsági határozat 

rendelkező része versenyjogsértőnek minősíti az ÁSZF-rögzítést, addig csak szűkszavú 

indokolását adja ennek.417Az Európai Bíróság azonban – egyezően a főtanácsnoki 

indítvánnyal418 – arra a következtetésekre jutott, hogy egyrészt ugyan a szakmai szövetség által 

előírt ÁSZF-ek több olyan szerződéses klauzulát tartalmaztak, amelyek a „fő” szövetségi 

döntéssel, azaz az árrögzítéssel nem voltak önálló kapcsolatban, mindazonáltal az ÁSZF 

számos rendelkezése képes arra, hogy hozzájáruljon az árrögzítés működéséhez419; másrészt 

pedig maga az árrögzítést tartalmazó döntés kifejezett utalást tartalmazott a szövetség ÁSZF-

előírásait tartalmazó dokumentumára.420 Ebből következően az Európai Bíróság 

elfogadhatónak tartotta, hogy a Bizottság határozatában az összes döntésre utalt („the 

Commission […] referred […] to all the measures” 421), s nem elemezte külön az ÁSZF-

                                                 

415 Ld. Commission Decision 78/59/EEC [1977] L 020 (Centraal Bureau voor de Rijwielhandel) 13. pontját 

416 Ld. Entscheidung der Kommission 72/22/EWG [1971] L 013 (Vereeniging van Cementhandelaren) 34-43. old. 

417 Ld. 8/72 ügy Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság EBHT [1972] 33. pontját 

418 Ld. Henri Mayras főtanácsnok indítványa a 8/72 ügyben Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság 

EBHT [1972] 33-40. pontjait   

419 Ld. „[…] several provisions are capable of assisting the functioning of the [cartel]” (ld. 8/72 ügy Vereeniging 

van Cementhandelaren kontra Bizottság EBHT [1972] 35. pontját) 

420 Ld. 8/72 ügy Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság EBHT [1972] 36. pontját 

421 Ld. 8/72 ügy Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság EBHT [1972] 37. pontját 
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előírások versenykorlátozó jellegét, hiszen az árrögzítés és az ÁSZF-ekre vonatkozó előírások 

a szövetség célzata szerint is koherens egységet voltak hivatottak képezni.422  

A Belga Építész Kamara által készített, az építész és a megrendelő közötti jogviszonyt 

befolyásolni kívánó – közel két évtizedig életben tartott – modell-ÁSZF kapcsán az Európai 

Bizottság szintén kizárólag az árrögzítés kérdésével foglalkozott.423 A vonatkozó tényállás 

értelmében a Belga Építész Kamara által előírt modell-ÁSZF alapján az építész csak úgy 

köthetett megállapodást harmadik személyekkel (fogyasztókkal), hogy a modell-ÁSZF által 

egyúttal utaltak az ezáltal szintén kötelezően alkalmazandó kamarai honorárium-listára is.424 A 

modell-ÁSZF tehát eszköz volt ahhoz, hogy a Kamara valójában a piaci árak mesterséges 

rögzítését érje el. Kétségtelen, hogy az említett árrögzítés alkalmas volt versenykorlátozó hatás 

kiváltására, azonban véleményem szerint a Bizottság hibát követett el azzal, hogy nem 

foglalkozott részletesebben a modell-ÁSZF-ben foglaltakkal. A korábbi, fent tárgyalt 

joggyakorlat fényében ugyanis ez szintén tartalmazott olyan klauzulákat (pl. kötelező 

alkalmazás előírása), amelyek alkalmasnak tűntek versenykorlátozó hatás kifejtésére. 

Az Európai Bizottság szaniter berendezések ügyében hozott döntésében versenyjogsértőnek 

minősítette a hollandiai Vereeniging van Groothandelaren in sanitaire Artikelen (a 

továbbiakban: GISA) érdekképviseleti szövetség azon döntését, mely kötelező jelleggel előírta 

a tagvállalkozásoknak, hogy milyen árakon és szerződési feltételekkel értékesíthetik 

termékeiket. Az Európai Bizottság szerint ugyanis e szabadság elvételével a szakmai szövetség 

indokolatlanul szorította be a piaci verseny terét.425 E határozatban is egységes jellegűnek („un 

ensemble organique et coordonné”) minősítette a Bizottság az árra, valamint a szerződéses 

feltételekre vonatkozó restrikciókat.426 Figyelemre méltó az európai bizottsági határozatnak az 

az eljárásjogi kitétele, mely az anyagi jogra is kihatással bírt: a döntés idején hatályos közösségi 

jogszabályok értelmében a szóban forgó döntéseket – az egyedi mentesítés keretében – be 

kellett volna jelenteni az Európai Bizottságnál, melyet azonban a GISA elmulasztott megtenni; 

                                                 

422 Ld. 8/72 ügy Vereeniging van Cementhandelaren kontra Bizottság EBHT [1972] 37. pontját 

423 Ld. a Bizottság 2004. június 24-i 2005/8/EK határozata a Szerződés 81. cikke szerinti eljárásban (COMP/38.549 

– Belga Építész Kamara) 

424 Ld. a Bizottság 2004. június 24-i 2005/8/EK határozata a Szerződés 81. cikke szerinti eljárásban (COMP/38.549 

– Belga Építész Kamara) 72. pontját 

425 Ld. Décision de la Commission 72/478/CEE [1972] L 303 (Vereeniging van Groothandelaren in sanitaire 

Artikelen – GISA) 45- 49. old.  

426 Ld. Décision de la Commission 72/478/CEE [1972] L 303 (Vereeniging van Groothandelaren in sanitaire 

Artikelen – GISA) II. fejezetének 5. pontját 



 118 

ezért a Bizottság nem volt köteles vizsgálni a döntéseknek az EKSz. 85. cikke (3) bekezdése 

szerinti esetleges versenyelőnyeit.427 

Az Európai Bíróságnak a dohánytermesztő vállalatok szövetsége (a továbbiakban: FEDATAB) 

döntése ellen hozott ítélete azért figyelemre méltó az általános szerződési feltételek 

szempontjából, mert az – egyezően az Európai Bizottság határozatával428 – a közösségi 

versenyjogba ütközőnek ítélte, hogy a FEDATAB a fizetési feltételekre vonatkozóan határozott 

meg kötelezően alkalmazandó általános szerződési feltételeket (pl.: maximálta a 

szerződéskötésnél a gyártó által az ügyfeleinek adható hitelezési időtartamot). Az európai 

bírósági indokolás szerint ezek az ÁSZF-előírások – tekintettel arra, hogy például az imént 

konkrétan kiemelt ÁSZF lényeges elemét képezte a versenynek – versenytorzító célzatúak 

voltak.429 Meglátásom szerint ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az Európai Bíróság nem 

emelte ki az Európai Bizottság határozata indokolásának azt az érvét, mely szerint az ÁSZF-

előírások „ráerősítettek” a többi restrikció (pl.: árengedmények adásának tilalma) 

versenykorlátozó hatására is.430 

Az általános szerződési feltételek versenyjogi megítélésének talán legkomplexebb értékelését 

az Európai Bíróság Bagnasco-ügyben hozott ítélete – valamint az ahhoz kapcsolódó 

főtanácsnoki indítvány – adja.431 Az ügy tárgyát az olaszországi bankok csaknem mindegyikét 

tömörítő Olasz Bankszövetség (Associazione Bancaria Italiana – a továbbiakban: ABI) által a 

folyószámla hitelszerződések és a kapcsolódó általános biztosítékok terén bevezetett, harmadik 

személyekkel (fogysztókkal) szemben érvényesítendő ÁSZF-ek képezték.  

Ami a főtanácsnoki indítványt illeti, érdekes megjegyezni, hogy az abban foglalt, a 

versenykorlátozó célzatra vonatkozó „elemzés” egyetlen mondatra korlátozódik, mely szerint 

az ABI modell-ÁSZF-jei nem rendelkeznek versenykorlátozó célzattal, azonban a főtanácsnok 

                                                 

427 Ld. Décision de la Commission 72/478/CEE [1972] L 303 (Vereeniging van Groothandelaren in sanitaire 

Artikelen – GISA) II. fejezetének 5. pontját 

428 Ld. Commission Decision 78/670/EEC [1978] L 224 (GB-Inno-BM/Fedetab; Mestdagh-Huyghebaert/Fedetab; 

Fedetab) L 224., 29-45. old. 

429 Ld. Joined Cases 209/78 to 215/78 and 218/78 Van Landewyck and Others v Commission [1980] ECR 3125 

430 Ld. Commission Decision 78/670/EEC [1978] L 224 (GB-Inno-BM/Fedetab; Mestdagh-Huyghebaert/Fedetab; 
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431 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

Európai Bírósági Határozatok Tára 1999. I-00135. old. 



 119 

álláspontja szerint a versenykorlátozó hatás egyértelműen kimutatható.432 A folyószámla 

hitelszerződésekre vonatkozó modell-ÁSZF-ek jogosultságot biztosítanak az adott bank 

számára, hogy a kamatlábat a pénzpiaci fluktuációk függvényében emelje, azonban nem 

kötelezik a pénzintézetet arra, hogy erről megfelelő módon tájékoztassa ügyfeleit. A 

főtanácsnok szerint ez megakadályozza a bankokat abban, hogy adott esetben az ÁSZF-ekben 

előírtaknál akár kedvezőbb feltételekkel (pl.: rögzített kamatlábbal vagy – előzetes 

ügyféltájékoztatási kötelezettség melletti – változó kamatlábbal) szerződjenek ügyfeleikkel.433 

Ami a folyószámla hitelszerződésekhez kapcsolódó általános biztosítékokra vonatkozó modell-

ÁSZF-eket illeti, ezek szintén akadályát képezik annak, hogy az adott bank előnyösebb 

feltételeket kínáljon ügyfeleinek. Tekintettel arra, hogy a hitelt biztosító bank által megkövetelt 

kezességre vonatkozó ÁSZF-ek restriktív vagy megengedő mivoltának függvénye, hogy az 

ügyfél milyen feltételekkel tud kezest találni, ezért az ügyfél számára ez is egy igen lényeges 

szempont, amikor a hitel igénybevételéről dönt.434 Az ABI által előírt ÁSZF-ek tehát 

ténylegesen korlátozó hatással vannak arra, hogy a bankok a belső profitabilitásuk, 

specializációjuk és üzletpolitikájuk függvényében dönthessék el, hogy milyen feltételekkel 

szerződnek az ügyfeleikkel.435 Mivel az olasz bankok túlnyomó többsége az ABI tagja, ezért a 

bankok részére előírt modell ÁSZF-ek által megvalósított versenykorlátozás következtében a 

fogyasztók választási lehetősége rendkívül korlátozott. Kiemelendő továbbá, hogy a szóban 

forgó ÁSZF-előírások lényeges részét képezik a versenynek: egyrészt ugyanis a kamatlábak 

meghatározásának mikéntjére vonatkozó ÁSZF-eknek közvetlen hatása van arra az árra, 

amelyet az ügyfél a banknak fizet, másrészt pedig a banki hitel igénybevételénél a fogyasztó 

számára szintén döntő szempontot jelentenek az ABI-nak a kezességre vonatkozó ÁSZF-

előírásai.436 
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főtanácsnoki indítványának 36. pontját 

435 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 37. pontját 

436 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 37. pontját 



 120 

Az Európai Bíróság ítélete437 a főtanácsnoki indítvánnyal ellentétes álláspontra jutott. A döntés 

megállapította, hogy egy megállapodásnál azt kell vizsgálni, hogy milyen lenne a 

versenyhelyzet az adott megállapodás – jelen esetben az ABI, mint vállalati szövetség ÁSZF-

előírásának – hiányában.438 Ennek során figyelembe veendőek a versenyre gyakorolt nemcsak 

tényleges, hanem potenciális hatások is. Mindazonáltal, ha a megállapodás csak jelentéktelen 

hatással bír a versenyre, akkor kívül esik az EKSz. 85. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalom 

hatályán.439 Az Európai Bíróság ezt követően a szóban forgó tényállásra vonatkozóan igen 

szűkszavú indokolásában megállapította, hogy a folyószámla hitelszerződés olyan banki 

tranzakció, melyhez természeténél fogva kapcsolódik a pénzintézet azon jogosultsága, hogy 

bizonyos tényezőkre hivatkozva egyoldalúan módosítsa a kamatlábat. Ez a banki ügyfél 

számára egyrészt azt a kockázatot hordozza magában, hogy a szerződéses jogviszony során 

magasabb kamatot fog fizetni, ugyanakkor adott annak lehetősége is, hogy alacsonyabb 

kamatlábbal kell majd törlesztenie. Tekintettel azonban arra, hogy a kamatlábak változtatása 

objektív tényezők – mint például a pénzpiaci fluktuációk – függvénye, ezért az az összehangolt 

magatartás, amelyik kizárja a rögzített kamatlábak szerződésbe illesztésének jogát, nem bír 

érzékelhető korlátozó hatással a versenyre.440 Ami az ügyfelek tájékoztatását illeti, az Európai 

Bíróság álláspontja szerint az az ÁSZF, amely feljogosítja a pénzintézeteket arra, hogy az 

ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben hirdetmények útján tájékoztassák szerződéses 

partnereiket az adott ÁSZF módosításáról, szintén nem versenyjogsértő, mert ez egyben nem 

tiltja meg a bankok számára, hogy más alkalmasabb kommunikációs módszert 

alkalmazzanak.441  

Az Európai Bíróság érvelése – véleményem szerint – azért tűnik némileg megalapozatlannak, 

mert adottnak veszi azt, hogy a bank ÁSZF-módosítása olyan „objektívnek” mondott, valójában 

azonban pontatlan és homályos tényezőktől függ, mint például a pénzpiaci fluktuációk. Egy 

                                                 

437 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

438 Ld. Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111, 76. pont; ld. továbbá Case C-8/95 P New Holland 

Ford v Commission [1998] ECR I-3175, 90. pont 

439 Ld. Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111, 76. pont; ld. továbbá Case C-8/95 P New Holland 

Ford v Commission [1998] ECR I-3175, 91. pont 

440 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

35. pontját 

441 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

36. pontját 
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ilyen hivatkozási alap ugyanis szinte korlátlan ÁSZF-változtatási lehetőséggel ruházza fel a 

bankot.  

Álláspontom szerint az sem egyértelmű az európai bírósági ítéletben, hogy milyen indokokban 

látja az uniós döntéshozó testület annak jogszerűségét, hogy az ABI által előírt modell-ÁSZF-

ek valójában korlátját képezik annak, hogy a bankok az ABI által előírt ÁSZF-ektől eltérő 

feltételekkel szerződjenek. Az előírt ÁSZF-ek ugyanis tényleges akadályát jelentik annak, hogy 

a bankok saját egyéni helyzetüket és üzletpolitikájukat figyelembe véve döntsenek arról, hogy 

milyen ÁSZF-ekkel szerződnek, továbbá lehetőségük lenne arra is, hogy az ügyfeleik igényeit 

is jobban figyelembe vegyék. Az ABI előírások hiányában tehát hatásosabb lenne a 

pénzintézetek közötti piaci verseny, melynek előnyei közvetlenül a fogyasztóknál is 

jelentkeznének. Ezeknek a szempontoknak a versenyogi értékelését azonban az Európai 

Bíróság ítélete nem adta. 

Véleményem szerint figyelemre méltó az is, hogy az európai bírósági ítélet csupán alapelvi 

szinten említi, hogy egy adott megállapodás versenyjogi értékelésénél figyelembe veendő az az 

adott versenyhelyzet, amely a szóban forgó megállapodás – jelen ügyben az ABI ÁSZF-

előírásának – hiányában fennállna442, az elvet azonban a konkrét tényállásra vonatkozóan 

kevéssé fejti ki. Egy ilyen szempontú versenyjogi elemzés egyébként is „kötelessége” lett volna 

a közösségi jogalkalmazónak, ugyanis az Európai Bíróság saját kialakult joggyakorlata 

értelmében az EKSz. 85. cikke (1) bekezdése alkalmazásánál figyelembe veendő az a gazdasági 

környezet, amelyben a vállalkozások tevékenykednek, a megállapodás (szövetségi döntés) 

tényleges vagy potenciális versenyhatásai, az érintett áruk vagy szolgáltatások, a piaci struktúra 

és azok a gazdasági körülmények, amelyek között a verseny érvényesülne az adott 

megállapodás (szövetségi döntés) hiányában.443 Az iménti „előírásoknak” megfelelően azonban 

csak a főtanácsnoki indítvány értékeli ténylegesen az ABI által közzétett ÁSZF-ek versenyre 

gyakorolt hatását, valamint azt a gazdasági környezetet, amelyben azok hatásukat kifejt(het)ik: 

                                                 

442 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

36. pontját; ld. továbbá Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111, 76. pont; ld. ezenkívül Case C-

8/95 P New Holland Ford v Commission [1998] ECR I-3175, 90. pont 

443 Ld. BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commission, 35/83 [1985] ECR 363, 54. és 61. pontjait; ld. ezenkívül 

T-19/91 Vichy v Commission [1992] ECR II-415, 59. pontját; ld. továbbá C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített 

ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és 

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) főtanácsnoki indítványának 33. pontját; 

ld. továbbá C-399/93 Oude Luttikhuis and Others v Coberco [1995] ECR I-4515, 10. pontját; ld. továbbá 

Judgments in Joined Cases 40/73 to 48/73, 50/73, 54/73 to 56/73, 111/73, 113/73 and 114/73 Suiker Unie and 

Others v Commission [1975] ECR 1663, 173-174. pontjait; ld. ezenkívül 172/80 Züchner v Bayerische 

Vereinsbank [1981] ECR 2021,13-14. pontjait  
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mennyiben korlátozott a bankok versenyzési szabadsága; milyen piaci részesedéssel bírnak az 

ABI tagvállalatai a szóban forgó piacon; mennyiben szűkül be a fogyasztók választási 

lehetősége stb. Álláspontom szerint a gazdasági környezet vizsgálatában lényeges tényező az 

is, hogy a banki szolgáltatások piacán a fogyasztói döntéshozatalban – s ennélfogva a 

szolgáltatók közötti versenyben – kiemelt szerep jut a szerződési feltételeknek. Erre a 

főtanácsnoki indítvány ki is tér, azonban az Európai Bíróság ítélete erre vonatkozóan nem tesz 

utalást. 

Figyelemre méltó, hogy a magyar versenyjogi joggyakorlatban nincs példa szakmai szövetség 

által közzétett általános szerződési feltétel miatt indult eljárásra. Ismertek ugyanakkor a Magyar 

Építész Kamara (a továbbiakban: MÉK) egyes szabályzatai, melyeket érdemes versenyjogi 

szempontból elemezni. A MÉK Építészeti Alkotások és Szolgáltatások Díjszámítási 

Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat), valamint egyes más szabályzatai – azon túl, hogy az 

abban meghatározott szolgáltatási díjtételeknek annak ellenére kíván kötelező jelleget adni, 

hogy a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 

LVIII. törvény egyértelműen csak ajánló jellegű díjtételek kibocsátására hatalmazza fel a MÉK-

et444 – külön fejezetet szentel az építész és az építtető között alkalmazandó általános szerződési 

feltételeknek. A Szabályzat ebben a fejezetben részletesen meghatározza az építész és az 

építtető jogaira és kötelezettségeire (felelősségi szabályok, késedelem szankciói, stb.) 

vonatkozó ÁSZF-eket. 

Álláspontom szerint a MÉK-nek az így meghatározott modell ÁSZF-jeivel versenyjogi 

szempontból az alább részletezett aggályok merülhetnek fel. 

A MÉK azáltal, hogy a modell-ÁSZF-eket egyik szabályzatában helyezi el, egyértelműen 

kötelező jelleget sugall azoknak. Szintén a kötelező jelleget erősíti a MÉK egyes 

szabályzatainak azon kitétele, mely szerint „[a] Magyar Építész Kamara csak az olyan tervezői 

szerződéseket tekinti szakmailag megalapozott megállapodásnak, melyek jelen szabályzat 

tartalmi követelményei […] alapján jönnek létre.”445, valamint az a rendelkezés is, melynek 

értelmében „[a] Magyar Építész Kamara […] csak az olyan tervezői szerződéseket tekinti 

szakmailag megalapozott munkát lehetővé tevő és értékarányos megállapodásnak, melyek jelen 

                                                 

444 A hivatkozott törvény 11. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerint a MÉK „kidolgozz[a] tájékoztatásul a mérnöki 

és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt”. 

445 Ld. Díjszámítási Szabályzat I. kötete („Építészeti alkotások és szolgáltatások”) Előszavának 9. bekezdése. 
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szabályzat alapján jönnek létre.”446 Az iménti rendelkezések tehát ténylegesen azt jelentik, hogy 

csak a MÉK által meghatározott ÁSZF-ekkel lehet szerződni. Nézetem szerint további 

versenyjogi aggályt támasztanak a MÉK-nek azok az előírásai, melyek a tervpályázati 

eljárásokra vonatkoznak, ezeknek ugyanis szintén része a szerződéskötés (pl.: „[a] Magyar 

Építész Kamara, a Területi Építész Kamarák […] és azok tagjai […]  csak e Szabályzat előírásai 

szerint kiírt tervpályázaton vehetnek részt, és csak szabályosan lebonyolított tervpályázatban 

működhetnek közre.”447; „[j]elen Szabályzat szövegével egybeszerkesztett ajánlások a 

tervpályázat kiírásában, lebonyolításában közreműködő, építészkamarai szervezeteken kívüli 

személyekre, szervezetekre vonatkoznak. A tervpályázat lebonyolításában részt vevő 

építészkamarai szervezetek és kamarai tagok kötelessége, hogy ezen ajánlásokra a Kamarán 

kívüli személyek figyelmét felhívják és szorgalmazzák hogy azokat a tervpályázat 

lebonyolítása során vegyék figyelembe.”448; „[a]z építész kizárólag a jogszabályok és a Magyar 

Építész Kamara tervpályázati szabályzata szerint kiírt és a szerint szabályosan lebonyolított 

pályázatokon vehet részt, ill. működhet közre.”449 

A fent említett rendelkezésekkel kapcsolatos versenyjogi problémák alapvetően abban 

ragadhatóak meg, hogy a MÉK indokolatlanul szűkíti a verseny terét azáltal, hogy előírja, hogy 

milyen ÁSZF-ekkel szerződjenek a felek, sőt a kamarai tagok kötelezettségévé kívánja tenni a 

kamarai szabályzatokban foglaltaknak a kamarán kívüli személyek általi érvényre juttatását is.  

Véleményem szerint versenyjogi szempontból megfelelőbb lenne, ha az ÁSZF-eket külön 

dokumentum tartalmazná, melyben a MÉK nyomatékosan felhívná a felek figyelmét arra, hogy 

az abban foglaltak alkalmazása csak ajánlás, azok használata semmiképpen sem kötelező.  

 

Conclusio ad interim 

A vállalkozások érdekvédelmi szervezetei által kidolgozott ÁSZF-ek, melyeket e tömörülések 

tagvállalkozásai alkalmaznak harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötött 

megállapodásaikban önmagukban nem elítélendőek. Ezek a szervezetek rendelkeznek ugyanis 

                                                 

446 Ld. Díjszámítási Szabályzat III. kötete („Táj- és Kertépítészeti alkotások és szolgáltatások”) Előszavának 7. 

bekezdése. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy e kitétel alkalmazását a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-201/2005. 

sz. határozatában – elsősorban a szolgáltatási árak befolyásolásolására, és így a versenykorlátozásra való 

alkalmassága miatt – megtiltotta. 

447 Ld. MÉK Tervpályázati Szabályzat 1. §-ának (2) bekezdésének b) pontja 

448 Ld. MÉK Tervpályázati Szabályzat 1. §-ának (2) bekezdésének d) pontja 

449 Ld. MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzat 6.2. pontja 
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a szükséges szakértelemmel és érdekkanalizáló képességgel ahhoz, hogy bizonyos, végső soron 

a fogyasztók számára is konkrét előnyökkel bíró szabványszerződéseket kialakítsanak. Ennek 

különösen az olyan piacokon van jelentősége, ahol bonyolult, komoly szakértelmet igénylő 

általános szerződési feltételekkel köttetnek a megállapodások (pl. biztosítási piac, pénzügyi 

szolgáltatások piaca). 

Azonban – ahogy ezt a fentiekben a joggyakorat elemzése során is láthattuk – az Európai 

Bizottság szerint ez a „szabványszerződésiesítés” nem vezethet oda, hogy teljesen felszámolja 

a vállalkozások lehetőségét arra, hogy alternatív ÁSZF-eket alakítsanak ki vagy bármilyen 

módon eltérjenek az ÁSZF-ajánlásban foglaltaktól. Ez ugyanis nyilvánvalóan a fogyasztói jólét 

ellenében hatna, hiszen ez magát a versenyt iktatná ki. Ez az oka annak, hogy a vállalkozások 

szövetségének olyan előírásai, mely szerint a tagvállalkozások harmadik személyekkel 

(fogyasztókkal) csak a szövetségi ajánlásban meghatározott tartalmú általános szerződési 

feltételekkel szerződhetnek, valószínűsíthetően alkalmasak arra, hogy versenytorzító hatással 

bírjanak. 

Ezenkívül a szakmai tömörülés által kidolgozott ajánlott ÁSZF-ek nem szolgálhatnak eszközül 

ahhoz, hogy a vállalkozások hallgatólagosan megegyezzenek az árak vagy bizonyos 

kedvezmények egységesítésében. Ezek esetében ugyanis egyértelműek a versenyre és a 

fogyasztói jólétre gyakorolt negatív, torzító hatások, s így ezek nyilvánvalóan jogellenesnek 

tekinthetőek.450  

Ahogy arra a fentiekben már utaltam, az ÁSZF-ek által megvalósított versenykorlátozások 

bizonyos körülmények között azért tekinthetőek – az áregyeztetés mellett, ez utóbbit erősítendő 

– igen súlyosnak, mert a versenytársak ÁSZF-jei közötti verseny különösen (de nem kizárólag) 

oligopolisztikus, tehát kevés szereplőt magában foglaló piacon juthat jelentőséghez. Ennek oka 

abban rejlik, hogy egy ilyen piaci struktúrában az árcsökkentés lehetőségei korlátozottak, s így 

kiemelt jelentőséghez juthat a fogyasztók számára minél kedvezőbb általános szerződési 

feltételek nyújtása (pl.: díjmentes házhozszállítás, szervízszolgálat kedvező szerződéses 

feltételei, stb.). 

A fentiekben láthattuk azt is, hogy a harmadik személyek (fogyasztók) irányába alkalmazandó 

ÁSZF-ek egységesítése gyakran arra szolgál, hogy érvényre juttatható legyen az árrögzítés is. 

                                                 

450 Vö. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 252-323. pontok; ld. 

továbbá Paolisa NEBBIA, Standard form contracts between unfair terms control and competition law, European 

Law Review, 2006, 103. old.  
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Ennek az az oka, hogy az ármegállapodásban foglaltaktól eltérő vállalkozások árazását 

leginkább úgy lehet pontosan figyelemmel kísérni, ha mindeközben a többi feltétel (pl. a 

harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott ÁSZF-ek) változatlan marad. 

Amint az több ügy kapcsán megfigyelhető volt, egy ilyen monitoring rendszer működtetése 

gyakran egy szakmai szövetség keretein belül valósul meg451.  

Megjegyzendő továbbá, hogy – ahogy az a fent elemzett több versenyfelügyeleti eljárás 

kapcsán látható volt – korábban számos esetben fordult elő, hogy az Európai Bizottság 

versenyjogi szempontból azt követően tartotta elfogadhatónak, s így a versenykorlátozás 

tilalma alól mentesíthetőnek a megállapodást (szövetségi döntést), hogy a benyújtó fél 

megfelelően igazította azt a versenyjogi követelményekhez. Mivel 2004. május 1-jén az 

Európai Közösségben, 2005. július 15-én pedig Magyarországon is megszűnt az egyedi 

mentesítés lehetősége, ezért a vállalkozásoknak most már maguknak kell felmérniük a modell-

ÁSZF-ek kidolgozásával járó versenyjogi kockázatokat.  

Végül kiemelendő, hogy a versenykorlátozó megállapodás tilalma szabályának az 

alkalmazásánál elemzendő az a gazdasági környezet, amelyben a vállalkozások 

tevékenykednek, a megállapodás (szövetségi döntés) tényleges vagy potenciális 

versenyhatásai, az érintett áruk vagy szolgáltatások, a piaci struktúra és azok a gazdasági 

körülmények, amelyek között a verseny érvényesülne az adott megállapodás (szövetségi 

döntés) hiányában. 

 

4. Az ÁSZF-ekkel kapcsolatos horizontális versenykorlátozó 

megállapodások versenyjogi értékelése 

 

Az alábbiakban azt a versenykorlátozó megállapodás típust elemzem, amelynek keretében a 

versenytársak abban állapodnak meg egymással, hogy harmadik személyek (fogyasztók) felé 

milyen tartalmú általános szerződési feltételeket juttatnak érvényre.  

Az európai üveggyártókat érintő eljárásban452 az Európai Bizottság az EKSz. 85. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt tilalomba ütközőnek, s a tilalom alól – az EKSz. 85. cikkének (3) 

                                                 

451 Ld. – többek között – Commission Decision 78/59/EEC [1977] L 020 (Centraal Bureau voor de Rijwielhandel) 

13. pontját 

452 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 1-17. old. 
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bekezdése értelmében – nem mentesíthetőnek ítélt két tucat különböző nemzetiségű vállalkozás 

közötti megállapodást. A megállapodásban részes felek abban egyeztek meg, hogy csak a 

közösen előírt ÁSZF-ek – pl. kedvezmények adásának rendszere stb. – szerint szerződnek 

harmadik felekkel (fogyasztókkal). A felek a megállapodást igen komoly garanciákkal 

bástyázták körbe, ugyanis – többek között – kötelezték a vállalkozásokat arra, hogy a harmadik 

személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott szerződéses feltételekről tájékoztassák a 

többi vállalatot453; szankciókkal illették azt a vállalkozást, amely megszegte a megállapodást; 

rendszeres egyeztetéseket szerveztek; megbíztak egy jogászt a felmerülő kérdésekkel 

kapcsolatos tanácsadásra; valamint választottbírósághoz utalták az esetlegesen felmerülő 

jogvitákat.454 Az Európai Bizottság értékelése szerint az üveggyártó vállalkozások közötti 

megállapodás egyértelműen versenykorlátozónak minősült, annak célzata ugyanis az egyes 

vállalkozásoknak az amúgy versenykörülmények között fennálló magatartásának az 

„elnyomása” („suppressing normal competitive behaviour”) volt, mely különösen az árakkal, 

kedvezményekkel és egyéb szerződéses feltételekkel kapcsolatban valósult meg.455 Lényeges 

érv volt az európai bizottsági határozatban az is, hogy a felek által vállalt, többek között az 

árakra és az ÁSZF-módosításokra vonatkozó információcsere kötelezettsége szintén 

versenykorlátozó célzatúnak minősíthető, az ugyanis alkalmas arra, hogy tájékoztassa az egyes 

feleket arról, hogy a többi versenytárs milyen üzletpolitikát szándékozik folytatni (pl.: az 

általános szerződési feltételek egyes klauzuláinak tervezett módosítása), s ez a verseny terének 

beszűkülését eredményezte.456 A Bizottság azért nem tartotta a megállapodást az EKSz. 85. 

cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az EKSz. 85. cikkének (3) bekezdése alapján 

mentesíthetőnek, mert az kizárólag a vállalkozásoknak kedvezett, valamint a Közös Piacon 

együttesen birtokolt magas piaci részesedés miatt a releváns piac jelentős részén kizárta a 

verseny lehetőségét.457 

                                                 

453 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 40-45. pontjait 

454 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 1-22. pontjait 

455 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 36. pontját 

456 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 43-45. pontjait 

457 Ld. Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between manufacturers of glass 

containers) 52-55. pontjait 
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A fent már tárgyalt Papiers peints de Belgique ügynek458 volt egy horizontális restrikciós 

vetülete is: a vállalkozások megállapodtak egymással abban, hogy kollektív módon 

megtagadják az áruszállítást az ÁSZF-eket be nem tartó harmadik személy részére.459 

Véleményem szerint megalapozatlannak tűnik az európai bizottsági határozatnak az a része, 

mely vállalati szövetségi döntésként értékelte a konkrét esetben azt a döntést (azaz az 

áruszállítás kollektív megtagadását), melyet maguk a tagvállalkozások hoztak460, igaz, a 

szövetség keretein belül. Álláspontom szerint ugyanis ezzel a vállalkozások versenyjogilag – a 

Tapétaszövetségtől függetlenül – maguk (is) megvalósították a közösségi versenyszabályok 

megsértését. Mindazonáltal az európai bizottsági döntés röviden utal arra, hogy az 

áruszállításnak a vállalkozások általi kollektív megtagadása túllépett a Tapétaszövetségnek az 

egyéni mentesítési kérelmében foglalt keretein, s ezért a vállalkozásokra is hárul versenyjogi 

felelősség.461 

 

Conclusio ad interim 

Áttekintve a fentiekben elemzett joggyakorlatot, szembetűnő, hogy összevetve a vállalkozások 

társulása és a horizontális megállapodások vonatkozásában született, az általános szerződési 

feltételekkel kapcsolatos ügyek számát, egyértelműen az előbbiek javára billen el a mérleg 

nyelve. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy egy szakmai szövetség által a harmadik 

személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott általános szerződési feltételek rögzítése 

könnyebben megvalósítható, mivel így hatékonyabb a modell-ÁSZF-eknek a vállalkozások 

általi betartásának ellenőrzése és szankcionálása. 

 

5. Az ÁSZF-ekre vonatkozó összehangolt, ill. párhuzamos magatartás 

 

A versenyjog egyik fontos kiindulópontja, hogy a vállalkozások alapvetően önállóan kötelesek 

meghatározni a jövőben gyakorolni kívánt üzletpolitikájukat, valamint ügyfeleiknek 

                                                 

458 Ld. Commission Decision 74/431/EEC OJ [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique). 

459 Ld. Commission Decision 74/431/EEC [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) II. fejezete D) alfejezetének 

1. pontját 

460 Ld. Commission Decision 74/431/EEC [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) II. fejezete D) alfejezetének 

1. pontját 

461 Ld. Commission Decision 74/431/EEC [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique) IV. fejezetének 2. pontját 
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(fogyasztóknak) nyújtott szerződéses feltételeiket. E követelmény mindazonáltal nem zárja ki, 

hogy a gazdasági szereplők racionálisan alkalmazkodjanak versenytársaik megfigyelt vagy 

várható magatartásához, azt azonban szigorúan tiltja, hogy ezek a szereplők közvetlenül vagy 

közvetve felvegyék egymással a kapcsolatot, azzal a céllal vagy hatással, hogy egy tényleges 

vagy lehetséges versenytárs piaci magatartását befolyásolják, vagy hogy egy ilyen 

versenytársnak felfedjék az általuk elhatározott vagy tanúsítani kívánt piaci magatartást.462 

Számos esetben nem állapítható meg, hogy a vállalkozások között létrejött egy konkrét 

versenykorlátozó megállapodás, mindazonáltal kimutatható közöttük egy bizonyos fajta 

koordináció, amely – anélkül, hogy egyértelműen a megállapodás megvalósításáig jutna el – 

tudatosan a közöttük létrejövő gyakorlati együttműködést helyezi a verseny kockázatának 

helyébe.463 Ekkor tehát a versenytársak egymásra tekintettel, tudatosan tanúsítanak azonos piaci 

magatartást, s korlátozzák így az egymás közötti versenyt. Az azonos magatartás akkor 

bizonyítéka a tiltott összejátszásnak, ha erre a „párhuzamos" magatartásra az egyetlen ésszerű 

magyarázat a magatartás összehangolása, s arra más elfogadható magyarázat nincs. Akkor 

beszélhetünk tehát összehangolt magatartásról, ha összehangolás hiányában az adott magatartás 

racionális ok nélküli, a piac logikája által nem alátámasztott, s így életszerűtlen a létrejött 

állapot.464  

Az összehangolt magatartásra adhat példát az az eset, melynek során a versenytársak – 

versenyjogi értelemben vett megállapodás megkötése nélkül – információt cserélnek egymással 

(i) arról, hogy milyen általános szerződési feltételeket nyújtanak vagy kívánnak a jövőben 

nyújtani a szerződéses partnereiknek (fogyasztóknak), vagy (ii) arról, hogy milyen 

módosításokat terveznek a harmadik felekkel (fogyasztókkal) kötendő ÁSZF-jeikben. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a versenyjogi jogalkalmazás szempontjából nem mindegy, hogy a 

                                                 

462 Ld. T-325/01. sz. DaimlerChrysler AG kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2005. szeptember 15-én 

hozott ítélet [EBHT 2005., II-3319. oldal] 199–200. pontját; ld. továbbá T-279/02. sz. Degussa AG kontra Európai 

Közösségek Bizottsága ügyben 2006. április 5-én hozott ítélet [EBHT 2006., II-897. oldal] 132-134., 136. pont 

(Az Elsőfokú Bíróság ezen ítéletét az Európai Bíróság C-266/06. sz. alatti eljárásában helyben hagyta); ld. 

ezenkívül Joined Cases 40/73 to 48/73, 50/73, 54/73 to 56/73, 111/73, 113/73 and 114/73, Suiker Unie v 

Commission [1975] ECR 1663, 173-174. pontjait, and Case 172/80 Züchner v Bayerische Vereinsbank [1981] 

ECR 2021, 13-14. pontjait 

463 Ld. – többek között – T-279/02. sz. Degussa AG kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. április 

5-én hozott ítélet [EBHT 2006., II-897. oldal] 132-134. és 136. pontjait (Az Elsőfokú Bíróság ezen ítéletét az 

Európai Bíróság C-266/06. sz. alatti eljárásában helyben hagyta 

464 Az összehangolt magatartásra vonatkozó uniós és hazai joggyakorlat áttekintését adja NAGY Csongor István, 

Kartelljogi Kézikönyv – Az uniós és a magyar kartelljog joggyakorlata, Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2008, 318-335. old. 
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versenytársak között milyen információ cserél gazdát.465 Például egy közbeszerzésben – annak 

különleges, sok esetben egyszeri alkalma miatt – kiemelt jelentőséghez jut, hogy a 

vállalkozások milyen ÁSZF-ekkel szerződnek. Azonban olyan információknak a versenytársak 

általi ismerete, amelyek egyébként is elérhetőek a piacon, valószínűsíthetően nem támasztanak 

versenyjogi aggályt.466  

Mindazonáltal az is előfordulhat, hogy nincs szó a versenytársak közötti jogellenes 

összejátszásról, hanem a piac sajátosságai „termelnek ki” hasonló ÁSZF-eket (azaz a 

vállalkozások párhuzamos magatartást folytatnak). Ebben az esetben a piaci szereplők spontán 

módon tanúsítanak azonos vagy nagymértékben hasonló magatartást, amelynek a piaci 

körülményekből adódó racionális oka van, és amelyre azonos hatásmechanizmus okából 

(például a nyersanyag piaci árváltozása, valuta leértékelése) kényszerülnek.467 Ez utóbbi esetén 

– ellentétben a piaci versenyre káros hatással bíró összehangolt magatartással – nem indokolt a 

versenyfelügyeleti beavatkozás. Ugyanakkor – amint azt az alább tárgyalandó nagy-britanniai 

példa szemlélteti468 – azokban az esetekben, amelyekben nincs bizonyíték a versenyjogilag 

tiltott összejátszásra, azonban a verseny szempontjából mégsem működik megfelelően a piac, 

indokolt lehet a problémának szabályozással történő kezelése (pl.: a vállalkozások számára 

fokozott tájékoztatási kötelezettség előírása; a szolgáltatóváltás megkönnyítése érdekében az 

emiatt esetlegesen felszámított pótlólagos díj tilalma). Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy 

az imént felsorolt eszközök azt szemléltetik, hogy adott esetben a verseny egyes visszásságait 

érdemes fogyasztóvédelmi magánjogi eszközökkel kezelni469. 

 

                                                 

465 A „lényeges ÁSZF-ekre” vonatkozó megállapításokhoz ld. alább.  

466 Ld. Richard WHISH, Information Agreements, in: The Pros and Cons of Information Sharing, 

Konkurrensverket-Swedish Competition Authority, 2006, 23. old.; ld. továbbá BELLAMY & CHILD European 

Community Law of Competition (szerk. P. M. ROTH), Sweet & Maxwell, London, 2001, 255. old. 

467 Az Európai Bíróság joggyakorlatából ld. T-325/01. sz. DaimlerChrysler AG kontra Európai Közösségek 

Bizottsága ügyben 2005. szeptember 15-én hozott ítélet [EBHT 2005., II-3319. oldal] 199–200. pont; ld. továbbá 

C-89/85., C-104/85., C-114/85., C-116/85., C-117/85. és C-125/85–C-129/85. sz., Ahlström Osakeyhtiö és társai 

kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben 1993. március 31-én hozott ítélet [EBHT 1993., 

I-1307. oldal] 71. pont; a hazai joggyakorlatból ld. Legf. Bír. Kf.I. 27.142/1996/7. (Vj-224/1992); Főv. Ítélőtábla 

2. Kf. 27.212/2003/17. (Vj-185/1994); Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.360/2006/29. (Vj-27/2003); Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 

27.052/2007/22. (Vj-138/2002); Legf. Bír. Kfv. II. 39. 259/2006/4. (Vj-70/2002); Legf. Bír. Kfv.II. 

39.212/2007/15. (Vj-153/2002). 

468 Ld. az alább elemzett Northern Irish Banking ügyet 

469 A konkrét nagy-britanniai szabályozás részletese elemzését ld. alább. 
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6. A versenykorlátozás megállapíthatóságának szempontjai 

 

Kiindulva a fentiekben részletesen elemzett joggyakorlatból, egy megállapodás (vállalati 

szövetségi döntés) tárgyát képező olyan modell-ÁSZF-nek, mely a vállalkozásoknak a 

harmadik személyek (fogyasztók) irányába érvényre juttatandó szerződési feltételeit 

tartalmazza, az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése, ill. a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése 

szerinti vizsgálatánál összességében a következő versenyjogi szempontok vehetőek 

figyelembe. 

— A vállalkozások közötti piaci verseny az ÁSZF-ek vonatkozásában megszűnhet 

vagy szűkebb térre korlátozódhat470. Ez különösen az olyan szolgáltatások, 

termékek esetében állhat fenn, amelyeknél maguk az általános szerződési feltételek 

adják a szolgáltatás, ill. termék lényegét471 (pl.: egyes banki, biztosítási 

szerződések).  

— Fontos szempont a verseny érvényesülése vonatkozásában, hogy kötelező-e a 

modell-ÁSZF alkalmazása vagy pedig a felek szabadságot élveznek a megállapított 

modell-ÁSZF-nek meg nem felelő más ÁSZF-konstrukciók kidolgozásában: azaz a 

modell ÁSZF-ek gátját jelentik-e a kibocsátásnak (a választék bővítésének), továbbá 

akadályozzák-e az innovációt.  

o A versenykorlátozás tilalma szabályának szempontjából a 

legaggályosabbnak nyilvánvalóan azok a megállapodások (szövetségi 

döntések) tekinthetőek, amelyek kötelező jelleggel472 írják elő a modell-

ÁSZF-nek a harmadik személyek (fogyasztók) irányába történő érvényre 

juttatását, hiszen ezáltal meggátolják a vállalkozásokat alternatív ÁSZF-ek 

kidolgozásában, vagy a modell-ÁSZF-nek meg nem felelő szolgáltatások, 

termékek értékesítésében. Ebben az esetben vizsgálandó, hogy az a 

                                                 

470 Ld. CAFAGGI, Fabrizio, Self-regulation in European Contract Law, European Journal of Legal Studies, 2007, 

1, 1. old. 

471 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 263. pontját 

472 Erre a következtetésre jutott az OECD is, amikor közelmúltbeli jelentésében rámutatott arra, hogy haegy adott 

vállalati szakmai szövetség kötelezővé teszi a tagvállalkozásai számára egységes általános szerződési feltételek 

alkalmazását harmadik személyek (fogyasztók) irányába, akkor az elkerülhetetlenül bizonyos fokú 

versenykorlátozást valósít meg (ld. Potential pro-competitive and anticompetitive aspects of trade/business 

associations, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), DAF/COMP/WP3(2007)2, 18-

19. old.).  
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kibocsátásra (választékra), minőségre, valamint az innovációra473 és 

összességében a versenyre milyen hatással bír. 

o Ehhez képest kevésbé tűnik aggályosnak az a modell-ÁSZF, melyet a 

megállapodásban (szövetségi döntésben) részt vevő vállalkozások (nem 

kötelezően betartandó) ajánlásként fogalmaznak meg.  

o Ha ajánlott a modell-ÁSZF használata, akkor szintén elemezni kell, hogy 

mekkora a megállapodásban (vállalati szövetségi döntésben) részes felek 

piaci részesedése.474 Minél magasabb ez az arány, annál valószínűbb annak 

a versenyre gyakorolt torzító hatásra való alkalmassága.475 A 

versenykorlátozó hatásra való alkalmasság megállapíthatósága 

szempontjából annak is jelentősége lehet, hogy az adott piacon tevékenykedő 

vállalkozások milyen részaránya tette magáévá (alkalmazta) ténylegesen az 

adott modell-ÁSZF-et.476 

— Az ÁSZF-ek egységesítése kiegészítheti és könnyítheti egy kőkemény 

kartellmegállapodás (pl.: árkartell) végrehajtását. Ennek oka, hogy egységes ÁSZF-

ek esetében a kartellmegállapodás betartásának ellenőrzése kevesebb nehézségbe 

ütközik, hiszen ekkor a kartelltagoknak csak egyetlen szempontot, azaz a 

megállapodott árszintnek a kartelltagok általi betartását kell figyelemmel kísérniük. 

Ha ugyanis a kartellmegállapodás lehetőséget adna arra is, hogy a kartelltagok 

bármilyen ÁSZF-et alkalmazzanak harmadik felekkel szemben, akkor ez egyúttal 

módot adna arra is, hogy a kartelltag úgy szegje meg a kartellmegállapodást – és 

érjen el ezáltal piaci forgalomnövekedést a többi kartelltag rovására –, hogy 

látszólag betartja a kartellegyezséget (hiszen a közösen kidolgozott kartellárat 

alkalmazza), azonban a többi kartelltaghoz képest kedvezőbb ÁSZF-jeivel magához 

vonzza a keresletet. Ugyanez a logika érvényes arra a helyzetre is, amikor egy 

kőkemény kartellmegállapodás vállalati szövetségi döntés formáját ölti, s a szakmai 

                                                 

473 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 294. pontját 

474 Ld. továbbá a versenyre gyakorolt csekély hatásra (de minimis) vonatkozó elemzést alább.  

475 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 299. pontját  

476 Ld. Potential pro-competitive and anticompetitive aspects of trade/business associations, Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD), DAF/COMP/WP3(2007)2, 18-19. old. 
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tömörülés monitoring rendszert működtet a fent ismertetett versenykorlátozó célok 

elérése érdekében. 

— Általánosságban megállapítható továbbá, hogy az a modell-ÁSZF, amely bármilyen 

módon torzítja az árban megnyilvánuló versenyt (pl.: árra, fizetési kedvezményre, 

kamatlábra, stb. vonatkozó kikötés)477, versenykorlátozó célzatúnak tekinthető.478  

— Ha a modell-ÁSZF széles körben elterjed a piacon, akkor az ahhoz való hozzáférés 

a piacra való belépés előfeltételévé válhat. Amennyiben a megállapodásban részes 

felek vagy a vállalkozások társulása megtagadja a potenciális új belépő számára a 

modell-ÁSZF-hez való hozzáférést, akkor ez alkalmas arra, hogy versenykorlátozó 

hatást fejtsen ki.479 

— A verseny érvényesülése szempontjából szintén aggályos lehet, ha az egységes 

ÁSZF-et a tényleges vagy potenciális versenytársak kizárását célzó, szélesebb 

korlátozó jellegű megállapodás egyik eszközeként használják fel. Ilyennek 

minősülhet például az olyan megállapodás, amelyben a vállalatok szakmai 

szövetsége ÁSZF-eket határoz meg, majd pedig nyomást gyakorol harmadik felekre 

(pl.: viszonteladókra) a közzétett modell-ÁSZF-nek meg nem felelő szolgáltatások, 

termékek értékesítésének kizárása érdekében.480 (Ennek adja példáját a Magyar 

Építész Kamarának az ÁSZF-ajánlást magában foglaló, fent elemzett szabályzata 

is.) 

— Egy viszonylag kevés szereplős (oligopolisztikus) piacon már bizonyos – például 

tervezett ÁSZF-módosításra vonatkozó – információknak a vállalkozások közötti 

cseréje, köröztetése is alkalmas lehet arra, hogy torzítsa a versenyt. Ha ez a gyakorlat 

nem egy versenyjogi értelemben vett „formális” megállapodás keretében zajlik, 

akkor az összehangolt magatartásnak minősülhet.   

                                                 

477 Erre vonatkozó elemzést ad CAFAGGI, Fabrizio / PATTERSON, Mark R., Agreements on Standard Form 

Contracts: Self-Regulation, Cost Reduction, or Collusion?, http://www.side-

isle.it/ocs/viewpaper.php?id=202&cf=2 

478 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 295. pontját; ld. továbbá 

Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 522-523. old.  

479 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 268. és 266. pontját 

480 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 268. és 295. pontjait 
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— Ezenkívül egy oligopolisztikus piacon az egységes ÁSZF-ek révén a 

vállalkozásokban tudatosulhat interdependenciájuk, amely azt vonhatja maga után, 

hogy a verseny más aspektusaiban (pl.: ár) összehangolt magatartást tanúsítanak. 

— Az Európai Bíróság joggyakorlata értelmében egy adott megállapodás versenyjogi 

elemzésénél tekintetbe kell venni, hogy milyen lenne a versenyhelyzet az adott 

megállapodás hiányában.481 Ennek során számba kell venni a versenyre gyakorolt 

nemcsak tényleges, hanem potenciális hatásokat is. Azonban, ha a megállapodás 

csak jelentéktelen hatással bír a versenyre („has only an insignificant effect on the 

market”), akkor kívül esik versenykorlátozó megállapodás tilalmának hatályán.482 

A joggyakorlat iménti tételeit az általános szerződési feltételekre vonatkoztatva 

megállapítható, hogy az ÁSZF-egyeztetés vagy az ÁSZF-ajánlás valószínűsíthetően 

nem ütközik a tilalomba, ha olyan tényezőre vonatkozik, amelynek nincs jelentősége 

a verseny szempontjából – ekkor ugyanis a megállapodás nem alkalmas arra, hogy 

versenykorlátozó hatással bírjon. Ezenkívül érdemes megemlíteni ebből a 

szempontból az Európai Bizottságnak a horizontális együttműködési 

megállapodásokra vonatkozó iránymutatásának483 a szabványosítási 

megállapodásokra vonatkozó egyes megállapításait is. Az érintett piacot 

elhanyagolható mértékben érintő szabványoknál nincs szó értékelhető korlátozásról 

(„no appreciable restriction”) – ezek tehát nem esnek az EUMSz. 101. cikkének (1) 

bekezdésében foglalt tilalom hatálya alá. Ilyeneknek minősülnek például a kisebb 

jelentőségű termékjellemzőket, formanyomtatványokat vagy jelentéseket 

szabványosító megállapodások, feltéve, hogy ezek az érintett piacokon folyó 

versenyt érintő fő tényezőkre jelentéktelen hatást gyakorolnak.484 Ha tehát a 

megállapodás (vállalati szövetségi döntés) tárgyát a verseny szempontjából nem 

lényeges általános szerződési feltétel képezi, akkor nem ütközik az EUMSz. 101. 

cikkének (1) bekezdésében, illetve a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdésében foglalt 

tilalomba. Ennélfogva tehát versenyjogilag valószínűsíthetően nem támaszt aggályt, 

                                                 

481 Ld. Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111, 76. pont; ld. továbbá Case C-8/95 P New Holland 

Ford v Commission [1998] ECR I-3175, 90. pont 

482 Ld. Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111, 76. pont; ld. továbbá Case C-8/95 P New Holland 

Ford v Commission [1998] ECR I-3175, 91. pont 

483 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 268. és 266. pontjait 

484 Ld. Communication from the Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01, 164. pont 
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ha a vállalati szakmai szövetség például általános iránymutatásokat ad arra 

vonatkozóan, hogy a vállalkozások hogyan készítsék el az ÁSZF-jeiket485 (pl.: az 

adott piacon mely jogi aspektusokat kell rendezni). Ahhoz, hogy eldönthető legyen, 

hogy az adott piacon megvalósuló versenyben milyen szerződéses kikötés minősül 

lényeges feltételnek, a szóban forgó megállapodást a versenyjogi jogalkalmazónak 

mindig az adott gazdasági, piaci kontextusban kell szemlélnie.486 Ez azt jelenti, hogy 

fel kell tárni, hogy a tényleges verseny az adott termék, szolgáltatás mely jellemzője, 

tulajdonsága vonatkozásában valósul meg, és ennek alapján kell így azonosítania a 

fogyasztói preferenciákat (pl.: egy bonyolult, új technológiájú műszer esetében – az 

ár és a minőség mellett – lényeges szerződési feltételeknek tekinthetők a szervizelési 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses kikötések). 

— A fentiekhez ugyanakkkor hozzátartozik, hogy mivel a verseny egyik komponense 

– az ÁSZF-ek egységessége miatt – a verseny folyamatában „statikus” marad, ezért 

élesedhet az árban és a minőségben megnyilvánuló verseny487. 

 

Conclusio ad interim 

Ahogy arra legrészletesebben a Bagnasco-ítélet rámutatott, az ÁSZF-ek egységesítését, 

valamint azoknak harmadik személyek irányába történő alkalmazásának mikéntjét mindig az 

adott gazdasági kontextusban kell szemlélni (pl.: az ÁSZF-ek lényeges elemét képezik-e a 

versenynek; szakmai szövetségi ajánlás esetén a tagvállalkozások milyen együttes piaci 

részarányt képviselnek, stb.).  

A szakirodalom szerint a vállalkozások megállapodása keretében vagy szövetségi döntés révén 

létrejövő modell-ÁSZF-ek – feltéve, hogy nem foglalnak magukban hallgatólagos 

                                                 

485 Ld. BENBOW, Terence H., BROWN, Stephen A., BURDITT, George M., EGAN, Susan S., Contacts with trade 

associations, in: 49 Antitrust Law Journal 833 1980, 835. old. 

486 Ld. Guidelines on Cooperation between Undertakings, Netherlands Competition Authority, Staatscourant, 

2008., 98-100. pontok 

487 Ennek kapcsán érdemes utalni az Egyesült Államok joggyakorlatára is, mely szerint míg a horizontális 

árrögzítések automatikusan jogellenesnek minősülnek [ld. pl. United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 U.S. 

150 (1940)], addig a nem árra vonatkozó restrikciókat – mint például az ÁSZF-re vonatkozó korlátozásokat – az 

ún. „rule of reason” tesztjének kell alávetni [ld. pl. Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231, 237 

(1918)]. Ennek megfelelően mérlegelni kell a szóban forgó megállapodás előnyeit és hátrányait – például  a 

korlátozás természetét, a korlátozás piacra kifejtett potenciális hatását, az esetleges gazdasági hatékonyságbeli 

indokoltságot – a verseny szempontjából (ld. Potential pro-competitive and anticompetitive aspects of 

trade/business associations, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 

DAF/COMP/WP3(2007)2, 19. old.) 
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megállapodást az árak vagy a kedvezmények egységesítésére – alapvetően nem tűnnek 

aggályosnak versenyjogi szempontból.488 A fentiek alapján azonban összességében az 

állapítható meg, hogy az általános szerződési feltételek – vállalkozások társulása döntése vagy 

vállalkozások közötti horizontális megállapodás által megvalósuló – egységesítésének az 

EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése, ill. a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése szerinti minősítése 

számos, a fentiekben részletesen tárgyalt további szemponttól függ. 

A fentiekben rámutattam arra, hogy a megállapodás (vállalati szövetségi döntés) révén létrejött 

modell-ÁSZF-ek versenytorzítóak és így a fogyasztói jólét szempontjából károsak lehetnek, ha 

a szolgáltatások, termékek de facto uniformizálódását idézik elő a piacon. A modell-ÁSZF 

révén a következőképpen egységesedhetnek a piacon az ÁSZF-ek: egyrészt, ha a vállalkozások 

vagy vállalkozások társulásai megegyeznek abban, hogy 3. személyekkel kötendő 

szerződéseikben nem alkalmaznak a részt vevő vállalkozások közötti megállapodás szerint 

megállapított ÁSZF-ektől eltérő kikötéseket; másrészt, ha a vállalkozások – akár egy vállalati 

szövetség keretein belül – abban állapodnak meg, hogy más vállalkozásokat arra köteleznek, 

hogy harmadik személyekkel (fogyasztókkal) létrejövő jogviszonyaikban ne alkalmazzanak a 

megállapodás szerint megállapított ÁSZF-ektől eltérő szerződéses kikötéseket. Ennek 

megfelelően az így kialakított ÁSZF-ek alapvetően akkor nem ütköznek a versenykorlátozó 

megállapodás tilalmába, ha az azokat kidolgozók nem írják elő, hogy használatuk kötelező. Sőt, 

a modell-ÁSZF-nek érdemes utalást tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy nem kötelező jellegű 

és használata teljesen önkéntes. Ezenkívül ezeknek az ÁSZF-eknek érdemes tartalmaznia egy 

olyan kitételt is, mely szerint a részt vevő vállalkozások szabadon alkalmazhatnak eltérő 

szerződési feltételeket is.  

Ahogy arra a fentiekben utaltam, a vállalkozások részéről az árakra vagy a kedvezményekre 

vonatkozó akarategység kétségtelenül versenykorlátozást valósíthat meg, azonban álláspontom 

szerint érdemes differenciáltabban megközelíteni az ÁSZF-ek révén megnyilvánuló potenciális 

versenykorlátozást. Nem mindegy ugyanis, hogy az előírt ÁSZF-ek szigorúan kötelező 

megállapodás, netán opcionális megállapodás, vagy kötelező, ill. ajánlott szövetségi döntés 

keretében születtek. Ez utóbbiak tekintetében – a versenykorlátozó hatásra való alkalmasság 

vonatkozásában – további vizsgálandó aspektus lehet, hogy az adott vállalati szakmai szövetség 

a piacon tevékenykedők mekkora részarányát tömöríti.  

                                                 

488 Ld. Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 522-523. old. 
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Ezenkívül, ahogy azt a fentiekben kifejtettem, versenyjogi szempontból tartalmukat tekintve 

sem mindegy, hogy milyen ÁSZF-ekről van szó. Az ÁSZF-egyeztetés vagy az ÁSZF-ajánlás 

ugyanis valószínűsíthetően nem ütközik a versenykorlátozó megállapodás tilalmába, ha olyan 

tényezőre vonatkozik, amelynek nincs jelentősége a verseny szempontjából (pl.: kisebb 

jelentőségű termékjellemzőket, formanyomtatványokat vagy jelentéseket szabványosító 

megállapodások, feltéve, hogy ezek az érintett piacokon folyó versenyt érintő fő tényezőkre 

jelentéktelen hatást gyakorolnak) – ekkor ugyanis a megállapodás nem alkalmas arra, hogy 

versenykorlátozó hatással bírjon. 

Lényeges továbbá az is, hogy mely piacon érvényesülnek az adott általános szerződési 

feltételek, azok ugyanis egyes területeken a verseny szempontjából kiemelt jelentőséghez 

juthatnak (ld. pl. biztosítási piac).  

 

7. A versenyre gyakorolt csekély hatás (de minimis) kérdése 

 

A csekély jelentőség (de minimis) elve a versenyjogban azt a megfontolást takarja, hogy 

amennyiben egy adott megállapodásban részes felek piaci részesedése egy bizonyos szint alatt 

van, akkor az amúgy formálisan a versenykorlátozás tilalmába ütköző megállapodás nem 

tekinthető jogellenesnek, kivéve, ha tartalmaz bizonyos, szigorú megítélés alá eső 

versenykorlátozást (pl.: árrögzítés). 

Az egységes ÁSZF-ek – akár vállalkozások közötti megállapodás, akár vállalati szövetségi 

döntés általi – létrehozása potenciális előnyei miatt nem tekinthető kőkemény 

versenykorlátozásnak489, ebből következően alkalmazhatóak azokra a csekély jelentőségű 

megállapodásokra vonatkozó szabályok.  

Ami a magyar rendelkezéseket illeti, nem esik a tilalom alá a megállapodás (vállalkozások 

társadalmi szervezetének döntése), ha a megállapodást kötő feleknek és az azoktól nem 

független vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem 

haladja meg.490  

                                                 

489 A joggyakorlat ún. kőkemény versenykorlátozásnak minősíti például az árkartellt vagy a piacfelosztó kartellt. 

Erre vonatkozóan ld. Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 505. és 513. old.  

490 Ld. Tpvt. 13. §-ának (1)-(2) bekezdéseit. A Tpvt. 13. §-ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a tíz 

százalékot meg nem haladó piaci részesedésnek a megállapodás érvényességének időtartama alatt, ha pedig az egy 

évnél hosszabb, minden naptári évben teljesülnie kell.  
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Nem alkalmazható azonban a tilalom alóli kivétel, ha a megállapodás a vételi vagy az eladási 

árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy a piac 

versenytársak által történő felosztására vonatkozik.491 Ez utóbbi rendelkezés a jelen téma 

szempontjából relevanciával bír, ugyanis – ahogy azt a fentiekben említettem – a harmadik 

személyek (fogyasztók) irányába alkalmazott egységes ÁSZF-ekre vonatkozó megállapodás 

szerves részét képezheti egy, a piacon alkalmazandó árakra vonatkozó egyezségnek is, vagy 

akár „ráerősíthet” annak versenykorlátozó hatására.492 Ebben az esetben a piacon amúgy 

csekély, összesen tíz százalék alatti piaci részesedéssel bíró szereplők megállapodása – az árra 

vonatkozó versenykorlátozás miatt – teljes egészében nyilvánvalóan csak akkor lehet 

„kompatibilis” a versenyjogi előírásokkal, ha kiemelik belőlük ezeket a súlyosan versenytorzító 

kikötéseket. Kérdés persze, hogy a megállapodásban részes felek szándéka eredetileg mi volt, 

s szempontukból így van-e még „értelme” az egyezségnek. 

Ami az uniós szabályokat illeti, az Európai Bizottság De minimis közleménye493 értelmében a 

vállalkozások közötti olyan megállapodások, melyek a tagállamok közötti kereskedelmet 

befolyásolják az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése értelmében nem korlátozzák 

érzékelhetően a versenyt, egyrészt, ha a a megállapodás olyan vállalkozások között jött létre, 

melyek e piacok bármelyikén egymásnak tényleges vagy potenciális versenytársai (horizontális 

megállapodás), feltéve, hogy a megállapodásban részes felek együttes piaci részesedése nem 

haladja meg a tíz százalékot a megállapodás által érintett piacok egyikén sem494; másrészt pedig 

ha a megállapodás olyan vállalkozások között jött létre, melyek e piacok bármelyikén 

egymásnak nem tényleges vagy potenciális versenytársai (vertikális megállapodás), feltéve, 

hogy a megállapodásban részes felek egyedi piaci részesedése nem haladja meg a tizenöt 

százalékot a megállapodás által érintett bármely érintett piacon.495  

Az uniós de minimis rendelkezés szintén tartalmaz kivételt, a versenykorlátozás tilalma alóli 

mentesülés szabálya ugyanis nem alkalmazható azokra a horizontális megállapodásokban 

                                                 

491 Ld. Tpvt. 13. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjait 

492 Ld. többek között Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 39. pontját; ld. továbbá 

Commission Decision 78/670/EEC [1978] L 224 (GB-Inno-BM/Fedetab; Mestdagh-Huyghebaert/Fedetab; 

Fedetab) L 224. 

493 Ld. Bizottsági közlemény a csekély jelentőségű megállapodásokról, amelyek nem korlátozzák a Szerződés 81. 

cikk (1) bekezdése szerinti versenyt érzékelhetően (de minimis) (2001/C 386/07) 

494 Ez a szabály az ún. horizontális megállapodásokra vonatkozik. 

495 Ez a szabály az ún. vertikális megállapodásokra vonatkozik. Ld. Bizottsági közlemény a csekély jelentőségű 

megállapodásokról, amelyek nem korlátozzák a Szerződés 81. cikk (1) bekezdése szerinti versenyt érzékelhetően 

(de minimis) (2001/C 386/07) 7. pontját 
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található korlátozásokra, amelyek célja, közvetlenül vagy közvetve, önmagukban vagy más, a 

felek ellenőrzése alatt álló tényezőkkel együttesen az árak rögzítése a termékek harmadik 

személyeknek (fogyasztóknak) történő értékesítése során vagy a kibocsátás, ill. az értékesítés 

korlátozása vagy a piacok, ill. a vevők elosztása.496 A vertikális megállapodásokban tiltott 

kikötésnek minősül a vevő azon képességének korlátozása, hogy meghatározza az eladási árat, 

továbbá - néhány kivétellel – azon terület vagy azon vásárlók korlátozása, amelyre vagy akik 

számára a vevő a szerződés tárgyát képező termékeket vagy szolgáltatásokat eladhatja.497 

A de minimis szabály a vállalati szövetségi döntés szempontjából is jelentőséggel bír, a 

versenykorlátozás tilalma alóli mentesülés lehetősége ugyanis abban jut szerephez, ha a 

vállalati tömörülés tagvállalkozásainak a piaci részaránya csekély. Ez a kritérium nyilvánvalóan 

nem teljesül például abban az esetben, ha az adott szakma gyakorlásához kötelező a tagság az 

adott szakmai társulásban (ez a helyzet például az építészeknél).498 

 

8. A versenykorlátozás tilalma alóli mentesülés lehetőségének 

kérdése 

 

Ahogy azt az alábbiakban bemutatom, sem a versenytársak közötti, általuk egységesen 

alkalmazott ÁSZF-ekre vonatkozó megállapodásoknak, sem a vállalkozások érdekvédelmi 

szervezetei által készített, tagjaiknak a fogyasztókkal szemben alkalmazandó ÁSZF-ek nem 

tekintendők feltétlenül jogsértőnek – a versenykorlátozó megállapodások tilalma alapján – nem 

elítélendőek. Ezeknek ugyanis lehetnek olyan pozitív hatásai, amelyek alkalmassá teszik azokat 

arra, hogy az adott megállapodás ill. döntés – a Tpvt. 17. §-a, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) 

bekezdése alapján – mentesül a Tpvt. 11. §-ában, ill. az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésében 

foglalt tilalom alól. Ahogy arra a fentiekben már utaltam, e rendelkezés racionalitása abban 

ragadható meg, hogy egyes megállapodások, szövetségi döntések és összehangolt magatartások 

                                                 

496 Ld. Bizottsági közlemény a csekély jelentőségű megállapodásokról, amelyek nem korlátozzák a Szerződés 81. 

cikk (1) bekezdése szerinti versenyt érzékelhetően (de minimis) (2001/C 386/07) 11. pontjának 1. alpontját 

497 Ld. Bizottsági közlemény a csekély jelentőségű megállapodásokról, amelyek nem korlátozzák a Szerződés 81. 

cikk (1) bekezdése szerinti versenyt érzékelhetően (de minimis) (2001/C 386/07) 11. pontjának 2. alpontját 

498 Ebben az esetben védekezésként inkább arra érdemes helyezni a hangsúlyt, hogy az adott vállalati szakmai 

szövetségi ajánlást a tagvállalkozások mekkora részaránya tette magáévá, azaz volt-e az ajánlásnak 

versenykorlátozó hatása. 
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olyan – a versenyen, mint közérdeken kívüli – előnyöket is tartalmazhatnak, amelyek 

ellensúlyát képezhetik negatívumaiknak.  

Az EUMSz. 101. cikkének (1) bekezdése alkalmazásától el lehet tekinteni az olyan esetekben, 

amikor a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja, vállalkozások 

társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja, az összehangolt magatartás vagy 

összehangolt magatartások csoportja hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának 

javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé 

teszi a fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből anélkül, hogy az érintett 

vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek; 

és anélkül, hogy lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős része 

tekintetében megszüntessék a versenyt.499  

Ami a magyar szabályokat illeti, a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalom alól akkor mentesül a 

megállapodás, ha az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, 

vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet 

vagy a versenyképesség javulásához; a megállapodásból származó előnyök méltányos része a 

megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez (fogyasztóhoz) jut; a gazdasági verseny velejáró 

korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok e eléréséhez szükséges mértéket 

nem haladja meg; és nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny 

kizárását.500 A Tpvt. 20. §-a szerint annak bizonyítása, hogy a megállapodás a tilalom alól a 

Tpvt. 17. § alapján mentesül, azt terheli, aki a mentesülésre hivatkozik. Ugyanez irányadó az 

uniós jogban foglalt kritériumok bizonyítási terhére vonatkozóan is.501 

Hangsúlyozandó, hogy mind az EUMSz., mind pedig a Tpvt. hivatkozott rendelkezéseiben 

foglalt kritériumok kumulatív jellegűek, tehát akár egyetlen feltételnek való meg nem felelés a 

mentesülés lehetőségének hiányát eredményezi.502  

 

  

                                                 

499 Ld. EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdését 

500 Ld. Tpvt. 17. §-át 

501 Erre vonatkozóan ld. pl. 43/82, 63/82 Joined Cases Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen 

(VBVB) and Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB) kontra Commission of the 

European Communities [1984] ECR 19. old.; ld. továbbá Vj-1/2008 (Magyar Ingatlanszövetség) 

502 Ld. Vj-1/2008 (Magyar Ingatlanszövetség); ld. továbbá 43/82, 63/82 Joined Cases Vereeniging ter Bevordering 

van het Vlaamse Boekwezen (VBVB) and Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 

(VBBB) kontra Commission of the European Communities [1984] ECR 19. old. 
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A) Joggyakorlat 

 

A német jogalkotás és jogalkalmazás jó példát szolgáltat az egységesített ÁSZF-ek 

megítélésében végbement szemléletváltásra: Németországban a német versenytörvény503 

alapján ugyanis sokáig a törvény erejénél fogva mentesültek a versenykorlátozó megállapodás 

tilalma alól az ún. ÁSZF-kartellek („Konditionenkartelle”), valamint a vállalati szövetségi 

ÁSZF-ajánlások („Konditionenempfehlungen”). Az előbbi értelmében a vállalkozások 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötendő 

szerződéseikben alkalmazzák az egységesített ÁSZF-eket. Lényeges törvényi megkötés volt 

ugyanakkor, hogy az ÁSZF-ek tekintetében való egyezség semmiképpen sem vonatkozhatott 

az alkalmazandó árakra. A német jogalkotó 2005. június 30-i hatállyal szüntette meg az ÁSZF-

kartellek lehetőségét. E törvénymódosítás fő oka az volt, hogy az egyeztetett ÁSZF-ek kötelező 

alkalmazandósága miatt nem lehetett eltérni az adott ÁSZF-ektől, s így – az alternatív ÁSZF-

ek hiánya miatt – jelentősen beszűkült a verseny tere.504 Megjegyzendő, hogy az említett 

jogalkotói lépés nem jelentette a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben 

alkalmazható modell-ÁSZF-ek lehetőségének a teljes megszűnését, hiszen az adott modell-

ÁSZF – hasonlóan az európai uniós joghoz – mentesülhetett a versenykorlátozás tilalma alól, 

ha teljesít bizonyos feltételeket (pl.: hatékonyság javítása, a verseny arányos korlátozása, 

stb.).505 

Ami az európai joggyakorlatot illeti, az Európai Bizottságnak a Concordato Incendio ügyben 

hozott határozata – melyben végül mentesítette az EKSz. 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

tilalom alól a szóban forgó szövetségi döntést – kiváló példa arra, hogy mely szektorspecifikus 

és egyéb szempontok lehetnek irányadóak akkor, amikor egy szakmai szövetség ÁSZF-

ajánlásának versenykorlátozásra való alkalmasságát, valamint annak esetleges előnyeit kell 

értékelni a versenyjog szempontjából.506 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az olaszországi 

Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali vállalati szakmai szövetség által közzétett, 

komplex ipari tűzkár-biztosításra vonatkozó ajánlás több volt egyszerű szakmai szövetségi 

döntésnél, ugyanis a tagvállakozásoknak expressis verbis ki kellett fejezniük szándékukat a 

                                                 

503 Ld. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (a továbbiakban: „GWB”) 

504 Ld. EMMERICH Volker, Kartellrecht, Verlag C. H. Beck, München, 2006., 347. old. 

505 Ld. GWB 2. §-át 

506 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio), 25-29. old. 
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megállapodásban való részvételre.507 Mindazonáltal az ÁSZF-ek tényleges alkalmazása nem 

volt kötelező jellegű, azoktól a tagvállalkozások eltérhettek.508 Az Európai Bizottság 

döntésében egyértelműen megállapította, hogy az ÁSZF-ek ajánlása a versenykorlátozás 

tilalmának szabályába ütközik, ugyanis az ÁSZF-ek – az ár mellett – alapvető komponensét 

képezték az adott piacnak. Az Európai Bizottság szerint ez a megállapítás annak ellenére 

helytálló, hogy a Concordato által közzétett ÁSZF-ek alkalmazása nem kötelező, azok azonban 

mégiscsak korlátozást valósítanak meg a tagvállalkozások piaci magatartására és ebből 

következően a közöttük zajló versenyre is. Az Európai Bizottság szerint ennek oka egyrészt, 

hogy az ajánlás célzata az ilyen jellegű kockázatra vonatkozó biztosítás szabványosítása volt és 

a konkrét megállapodásban való vállalati részvételi szándék ad ennek tényleges értelmet509, 

másrészt, hogy a tagvállalkozásoknak az ÁSZF-ektől való eltérés esetén ezt jelezniük kellett a 

szakmai szövetség felé510, harmadrészt pedig nyilvánvalóan csökkent a tagvállalkozások 

közötti verseny ahhoz képest, ami az ÁSZF-ajánlás hiányában megvalósult volna.511 E 

megállapításokat követően az Európai Bizottság határozata részletesen kitért az ÁSZF-ajánlás 

versenyelőnyeire és az alábbiakban összegezhető megállapításokra jutott. Az ÁSZF-ajánlás az 

ipari tűzkár-biztosítási szolgáltatások nyújtásához szükséges igen specializált tudás 

megosztását jelenti, mely így hozzájárul a szolgáltatások kialakítása és nyújtása színvonalának 

javításához, valamint – legalábbis potenciálisan – elősegíti azt, hogy több szolgáltató 

jelenhessen meg a piacon, stimulálva ezáltal a versenyt.512 A fogyasztók szempontjából is 

kedvezőek a Concordato által közzétett, kidolgozásához különleges szakértelmet igénylő 

ÁSZF-ek, ugyanis ezáltal a fogyasztó is színvonalasabb, a keresleti oldal igényeihez 

megfelelőbben igazodó szolgáltatásban részesül, ezenkívül az ÁSZF szabványjellege a 

fogyasztó számára is jobban összehasonlíthatóvá teszi az egyes versenytársak termékeit.513 Az 

ÁSZF-ajánlás nem ró az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat, amelyek az abban 

kitűzött célok eléréséhez szükségtelenek, ugyanis csak ezáltal valósítható meg az, hogy az 

                                                 

507 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 7. pontját 

508 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 4-5. pontjait 

509 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 18. pontját 

510 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 19. pontját. (Ugyanakkor 

megjegyzendő, hogy a Concordato által beadott egyedi mentesítési kérelemben – az Európai Bizottság kifogását 

követően – beillesztésre került az a kikötés, mely szerint az ilyen módon a szakmai szövetséggel közölt, az ajánlott 

ÁSZF-től való eltérésre vonatkozó információ anonimizált, s csak a tagok érdekében összeállított statisztikai 

célokat szolgál (ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 1. pontját). 

511 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 20. pontját 

512 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 23-25. pontjait 

513 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 26. pontját.  
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ebben a különleges szektorban kevesebb tapasztalattal és tudással rendelkező vállalkozások és 

az új piacra lépők megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújthassanak.514 Ezenkívül az ÁSZF-

ajánlás nem teszi lehetővé a vállalkozásoknak, hogy a szóban forgó termékek jelentős része 

tekintetében megszüntessék a versenyt, ugyanis, egyrészt, annak alkalmazása nem kötelező 

jellegű, másrészt pedig a piaci részesedések (a tagvállalkozások ipari tűzkár-biztosítási piacnak 

kb. 50%-át – ezen belül a négy legnagyobb tagvállalkozás a tűzkár-biztosítási piacnak 28%-át 

–, valamint a tűzkár-biztosítási piacnak kb. 23%-át uralták) miatt a tagvállalkozások erős 

versenyben voltak a többi piaci szereplővel szemben.515 

Meglátásom szerint nem egészen egyértelmű a határozatból, hogy az ÁSZF-ajánlásnak az a 

kikötése, mely szerint a tagvállalkozásoknak közölniük kell a Concordato-val, ha eltérnek az 

modell ÁSZF-ektől, konkrétan hogyan valósul meg. Közölniük kell-e, hogy az ÁSZF-ajánlás 

mely klauzulájától térnek el, s helyette milyen szerződéses kikötést alkalmaznak, vagy csupán 

az eltérés tényéről kell-e informálniuk a szövetséget? Igaz ugyan, hogy a szakmai szövetséggel 

így közölt információ anonimizált516 és csak a tagok érdekében összeállított „statisztikai 

jellegű” célokat szolgál, azonban nem derül ki, hogy akkor mi az oka annak, hogy a Bizottság 

ezt a klauzulát megengedhetőnek vélte a fent vázolt helyzetben. Álláspontom szerint ez a 

kikötés – figyelembe véve az adott kontextust, azaz a szakmai szövetség központi helyzetét – 

valójában egy monitoring rendszer működtetését teszi lehetővé és alkalmat teremt azon 

tagvállalkozásokra történő nyomásgyakorlásra, amelyek eltérnek az ÁSZF-ajánlástól. 

A Nuovo CEGAM ügy517 szintén abból a szempontból tanulságos, hogy az Európai Bizottság 

egy vállalati szakmai szövetség – jelen esetben az Association Nuovo Consorzio Centrale 

Guasti alle Macchine (a továbbiakban: Nuovo CEGAM) – által a mérnöki biztosítás piacára 

vonatkozóan meghatározott modell-ÁSZF-ek versenyelőnyeit miként értékelte. Az Európai 

Bizottság a közösségi versenyszabályokba ütközőnek ítélte a Nuovo CEGAM-nak a biztosítók 

és a viszontbiztosítók jogviszonyában alkalmazandó ÁSZF-jeit518, azokat azonban 

mentesíthetőnek tartotta a tilalom alól.519 A Bizottság figyelembe vette a mérnöki biztosítási 

piac különleges jellemzőit, így az alacsony fokú keresletet és a viszonylag korlátozott kínálatot, 

                                                 

514 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 27. pontját 

515 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 28. pontját 

516 Ld. Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 1. pontját 

517 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 29-37. old. 

518 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 12-16. pontjait 

519 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 18-25. pontjait 
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valamint annak tényét, hogy a nyújtandó szolgáltatásokhoz rendkívül specializált szakismeret 

szükséges, s arra a megállapításra jutott, hogy a modell-ÁSZF-ek hozzájárulnak a szolgáltatás 

létrehozásának és forgalmazásának javításához, illetve a műszaki és gazdasági fejlődés 

előmozdításához520, melyekből – pl. a magasabb színvonalú szolgáltatások révén – a fogyasztók 

is részesednek521. A mentesítés során lényeges szempont volt továbbá, hogy a tagvállalkozások 

kiléphettek a megállapodásból522. Megemlítendő továbbá az is, hogy a Nuovo CEGAM 

tagvállalkozásai a mérnöki biztosítási piacnak csupán 26%-át uralták, így a modell-ÁSZF-ek 

nem tették lehetővé, hogy a szóban forgó szolgáltatások jelentős része tekintetében megszűnjön 

a verseny.523 

Végül kiemelendő a Bagnasco-ügy, mely – annak ellenére, hogy az ÁSZF-ek versenyjogi 

megítélésének egyik leginkább figyelemre méltó értékelését adja – sem a főtanácsnok, sem 

pedig maga az Európai Bíróság nem tartotta szükségesnek az Olasz Bankszövetség által a 

tagvállalkozásai számára előírt ÁSZF-eknek – az EKSz. 85. cikkének (3) bekezdése szerinti – 

esetleges versenyelőnyeinek értékelését. 524  

 

B) Előnyök és hátrányok: figyelembe vehető szempontok az EUMSz. 101. 

cikkének (3) bekezdése és a Tvpt. 17. §-a szerinti elemzés során 

 

A Tpvt. 17. §-a, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdése alkalmazása végett a fentiek fényében 

számba veszem, hogy milyen előnyei – ezt követően pedig azt, hogy milyen hátrányai – 

lehetnek egy szakmai szövetség döntése vagy vállalkozások megállapodása formájában 

kidolgozott, harmadik személyek (fogyasztók) felé érvényre juttatandó modell-ÁSZF-eknek.  

- A fogyasztó szempontjából transzparensebbé válik a piaci termékskála, mely lehetővé 

teszi a fogyasztó számára, hogy még a bonyolultabb, nehezen összehasonlítható 

                                                 

520 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 19. pontját 

521 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 20. pontját 

522 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 23. pontjának 5. bekezdését 

523 Ld. Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 25. pontját 

524 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

Európai Bírósági Határozatok Tára 1999. I-00135. old. 
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termékek, szolgáltatások525 esetében is a számára a legelőnyösebb árut, szolgáltatást 

választhassa. 

- Ez egyúttal azt is jelenti, hogy így könnyebbé válik a szolgáltatók közötti váltás, mely 

fokozott versenyre készteti a szolgáltatókat. 

- Továbbá ezáltal a fogyasztó alacsonyabb idő- és pénzráfordítással képes arra, hogy 

kiválassza a számára legmegfelelőbb árut, szolgáltatást. 

- Ezenkívül egyes „bonyolult” szolgáltatások, termékek esetében az általános szerződési 

feltételekben foglalt egyes „know-how-k” (pl.: egy komplex biztosítási termék 

esetében) szélesebb kör számára ismertté válnak, mely segítheti az új, kisebb méretű, 

tapasztalatlanabb piacra lépő vállalkozásokat a verseny folyamatában. 

- Javulhat továbbá a vállalkozások költséghatékonysága, hiszen az egyes tranzakciók 

alacsonyabb költségen valósulnak meg.526 

- A közös kidolgozás és így a tudás és tapasztalat „összeadódása” révén javulhat az egyes 

szerződéses klauzulák „minősége”. Különösen igaz ez azokra a piacokra, amelyeken 

rendkívül speciális szaktudás szükséges.527 

- A harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazandó egységes ÁSZF-ek 

általánosságban növelhetik egy termék- vagy szolgáltatástípus vonzerejét.528  

- A vállalkozások érdekvédelmi szövetségében – jellegéből adódóan – koncentrálódik 

egy bizonyos szakértelem, mely által az adott vállalati tömörülés képes lehet arra, hogy 

magas színvonalú, a potenciális szerződő felek érdekeit és igényeit megfelelően 

magában foglaló modell-ÁSZF-et hozzon létre. 

- Abban az esetben, ha határon átívelő modell-ÁSZF-ekről van szó, az hozzájárul az 

európai uniós belső piac egységesedéséhez, valamint a határokon átnyúló verseny 

hatásosságának javulásához is. 

                                                 

525 Gondoljunk itt például egy bonyolult banki szolgáltatásra. 

526 Ld. TREBILCOCK, Michael J., The limits of Freedom of Contract, Harvard University Press, 1993, Cambridge, 

Massachusetts and London, England, 16. old. 

527 Erre ad példát a Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) ügy 

528 Erre szolgálhat példaként egy adott biztosítási termék. 
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A fenti előnyök mellett megemlítendők azok a hátrányok is, melyek a közösen kidolgozott, 

egységes, harmadik személyek (fogyasztók) felé alkalmazandó általános szerződési 

feltételekhez kapcsolódnak. 

- Az egységes ÁSZF-ek kibocsátása miatt csökkenhet a vállalkozások „ösztönzöttsége” 

egyrészt az ÁSZF-ek minőségének javítására, azaz az innovációra, másrészt pedig a 

saját gazdasági hatékonyságuk növelésére (ez a szempont az EUMSz. 101. cikke (3) 

bekezdésének b) pontjában, ill. a Tpvt. 17. §-ának d) pontjában foglalt feltételt. 

- Amennyiben a modell-ÁSZF-hez való hozzáférés a piacra való belépés előfeltételévé 

válik, s ezt a hozzáférést a megállapodásban (vállalati döntésben) részes felek 

megtagadják, akkor ez a magatartás valószínűsíthetően nem teljesíti az EUMSz. 101. 

cikke (3) bekezdésének b) pontjában, ill. a Tpvt. 17. §-ának d) pontjában foglalt feltételt 

(„[a megállapodás] nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a 

verseny kizárását”). 

- Ugyancsak az előző pontban hivatkozott európai uniós és magyar jogszabályhely 

tekintetében vizsgálandó, hogy a modell-ÁSZF révén a vállalkozások közötti piaci 

verseny mennyiben szűnik meg (ahogy arra a fentiekben utaltunk, ez különösen az olyan 

szolgáltatások, termékek esetében állhat fenn, amelyeknél maguk az általános 

szerződési feltételek adják a szolgáltatás, ill. termék lényegét – például egyes banki, 

biztosítási szerződések). 

- Ha a modell-ÁSZF fogyasztóvédelmi magánjogi értelemben vett tisztességtelen 

kikötést tartalmaz, akkor ez nyilvánvalóan negatív hatással bír a fogyasztói jólét 

versenyjog által is előmozdítandó követelményére, ennélfogva az így nem teljesíti az 

EUMSz. 101. cikke (3) bekezdése 1. albekezdése 2. tagmondatában („lehetővé teszi a 

fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből), illetve a Tpvt. 17. §-ának 

b) pontjában foglalt kritériumot („a megállapodásból származó előnyök méltányos része 

a végső üzletfelekhez (beleértve a fogyasztókat) jut”)529. 

 

  

                                                 

529 Eszerint a versenykorlátozás alóli mentesülés egyik feltétele, hogy az – amúgy a versenykorlátozás tilalmába 

ütköző – megállapodásból származó előnyök méltányos része a megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez 

(fogyasztóhoz) jusson (ld. EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése és Tpvt. 17. §-ának b) pontja). Erről bővebben 

ld. alább. 
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Conclusio ad interim 

Ahogy az a fentiekben bemutatásra került, a vállalkozások és/vagy azok szakmai szövetsége 

által közösen kidolgozott, az egyes vállalkozások által harmadik személyek (fogyasztók) 

irányában érvényre juttatott általános szerződési feltételeknek esetében – az adott ÁSZF-ek 

alkalmazásának módjától, jellegétől, stb. függően – számos pozitívum és negatívum hozható 

fel. Éppen ezért esetről-esetre530 kell mérlegelni az adott előnyöket és hátrányokat annak 

érdekében, hogy eldönthető legyen, hogy a megállapodás a Tpvt. 17. §-a, ill. az EUMSz. 101. 

cikke (3) bekezdése alapján mentesülhet-e a versenykorlátozás tilalma alól. A fent tárgyalt 

szempontok az említett jogszabályhelyek alkalmazásához nyújtanak támpontokat. 

 

C) A fogyasztóvédelmi magánjogi szempontok figyelembe vételének 

lehetősége az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése és a Tpvt. 17. §-a 

alkalmazásánál 

 

Több versenyfelügyeleti eljárásban is hivatkozott a jogalkalmazó arra, hogy a mentesülési 

kritériumok (EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése; Tpvt. 17. §-a) alkalmazásánál az adott 

ÁSZF-előírás pozitívumaként értékelendő az egyes vállalkozások termékeinek, 

szolgáltatásainak összehasonlíthatósága, valamint ehhez kapcsolódóan annak ténye, hogy 

ezáltal – különösen akkor, ha egy bonyolult, nehezen összevethető termékről, szolgáltatásról 

van szó – a fogyasztó könnyebben tud valódi döntést hozni. Ha azonban – egyes ÁSZF-ek alább 

tárgyalt tartalma miatt – ez a fogyasztói döntés csupán látszólagos, akkor valójában nem 

lehetséges a megállapodásnak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesülése. Ennek oka, hogy 

az ilyen klauzulákat tartalmazó modell-ÁSZF-ek nem teljesítik a versenykorlátozás tilalma 

alóli mentesülésnek azt a kritériumát, amely szerint az amúgy a versenykorlátozás tilalmába 

ütköző megállapodás csak akkor mentesül az említett tilalom alól, ha az abból származó 

előnyök méltányos része a megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez (fogyasztóhoz) jut. 

Ahogy arra fentebb is utaltam, ha az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdésének, ill. a Tpvt. 17. §-

ának akár egyetlen feltételét nem teljesíti az adott megállapodás, akkor az nem mentesülhet a 

versenykorlátozás tilalma alól. Az ilyen jellegű aggályos kikötések – merítve az Irányelvben 

foglaltakból – a következők lehetnek:  

                                                 

530 Vö. Competition in professions, A report by the Director General of Fair Trading (OFT 328), Office of Fair 

Trading, 2001. március, 30. old. 
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i) ÁSZF-ek, amelyek „bebetonozzák” a fogyasztót a szerződésbe (amely által a 

fogyasztótól elvonják a szolgáltatóváltásra való ösztönzöttségét) – ebbe a körbe az 

Irányelvből alapvetően a következő kikötések tartoznak: 

— a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul magas összeg 

megfizetését követelik meg kártérítés címén531;  

— engedélyezik az eladó vagy szolgáltató számára a fogyasztó által megfizetett 

összegek megtartását olyan esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, hogy nem 

köt szerződést vagy nem teljesíti a szerződési feltételeket, ugyanakkor nem 

teszik lehetővé a fogyasztó számára, hogy az eladótól vagy szolgáltatótól 

ugyanakkora összeget kapjon abban az esetben, ha a szerződést az eladó vagy a 

szolgáltató mondja fel532; 

— a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásában, 

amelyek alapos megismerésére nem volt tényleges lehetősége a szerződés 

megkötése előtt533. 

ii) ÁSZF-ek, melyek olyan tényezőknek (pl.: fizetési kötelezettség) teszik ki a fogyasztót, 

amelyekről a szerződés megkötésénél konkrétan nem esett szó – az Irányelvből ebbe a 

kategóriába az alábbi klauzulák sorolhatóak: 

— feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú 

megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül534;  

— feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó 

szolgáltatások jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa535;  

— előírják, hogy az áruk vagy szolgáltatások árának meghatározása a szállítás 

időpontjában történik, vagy engedélyezik az áru eladójának vagy a szolgáltatás 

nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat, mindkét esetben anélkül, 

hogy ennek megfelelő jogot biztosítanának a fogyasztó számára a szerződés 

felmondására abban az esetben, ha a megemelt ár lényegesen magasabb annál, 

                                                 

531 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának e) alpontját 

532 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának d) alpontját 

533 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának i) alpontját 

534 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának j) alpontját 

535 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának k) alpontját 
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mint amiben a szerződés megkötésekor megállapodtak536 – amint az fentebb 

bemutatásra került, lényegében ezt a lehetőséget tartalmazták a Bagnasco-ügy 

tárgyát képező ÁSZF-ek, ugyanis azok a folyószámla hitelszerződésekre 

vonatkozóan jogosultságot biztosítottak az adott bank számára, hogy a 

kamatlábat a pénzpiaci fluktuációk függvényében módosítsa. 

iii) ÁSZF-ek, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ÁSZF-fel szerződő fél 

önkényes döntésétől függjön a teljesítése – az Irányelvből a következő kikötés tartozhat 

ide: a fogyasztóra nézve kötelező a szerződés, míg az eladó vagy szolgáltató szerződési 

kötelezettségeinek teljesítése olyan feltételhez kötött, amelynek megvalósítása csak az 

eladó vagy szolgáltató szándékától függ537. 

A fent ismertetett ÁSZF-ek – a fogyasztóvédelmi magánjogi szabályok értelmében – még akkor 

is aggályosnak minősülnek, ha azokat egyetlen vállalkozás alkalmazza. Ha azonban 

vállalkozások megállapodása vagy vállalati szövetségi döntés alapján a piacon tevékenykedő 

számos – vagy netán az összes – vállalkozás használ ilyen tartalmú ÁSZF-eket, akkor 

véleményem szerint az azzal kapcsolatos aggálynak a versenyjogi jogalkalmazásban is 

tükröződnie kell. Ebben az esetben ugyanis éppen a versenyjog által védett érték, azaz a 

torzulástól mentes piaci verseny szenved csorbát, ugyanis a fogyasztó – tekintettel arra, hogy a 

piacon alapvetően azonos tartalmú, számára hátrányos ÁSZF-ekkel szembesül – valójában nem 

tud máshoz fordulni. 

Versenyjogi szempontból hasonló a helyzet a vállalkozások szakmai szövetségei által ajánlott 

ÁSZF-ekkel kapcsolatban is538: ha ugyanis ezek a modell-ÁSZF-ek fogyasztóvédelmi 

magánjogi szempontból tisztességtelen klauzulákat tartalmaznak, akkor valójában a fogyasztó 

– amiatt, hogy a piacon elterjedtté válnak az ilyen tartalmú, ténylegesen alkalmazott ÁSZF-ek 

– elsősorban a hátrányait fogja érezni a modell-ÁSZF-eknek, s a széleskörű alkalmazás miatt 

még lehetősége sem lesz arra, hogy más szolgáltatóhoz forduljon. Ezt az álláspontot támasztja 

alá az a németországi versenyügy, amelyben a Német Szövetségi Versenyhivatal, a 

Bundeskartellamt csak úgy tartotta összeegyeztethetőnek a Német Építőipari Szövetség által 

ajánlott ÁSZF-eket a versenyjogi követelményekkel, hogy azok figyelembe veszik a 

                                                 

536 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának l) alpontját 

537 Ld. Irányelv melléklete 1. pontjának c) alpontját 

538 Ld. Bundeskartellamt B1-232/07, „Überarbeitete Konditionenempfehlungen Wirtschaftsbau begegnen keinen 

kartellrechtlichen Bedenken mehr”, ld. erről továbbá Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 2007/2008, 119. 

old.  
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fogyasztóvédelmi magánjog egyes előírásait (pl.: transzparencia követelménye539, a szerződő 

felek szerződéses jogainak és kötelezettségeinek egyensúlya540). 

A fentiekből következően véleményem szerint lényeges lenne, hogy az EUMSz. 101. cikke (3) 

bekezdésében foglalt kritériumok alkalmazásánál a versenyjogi jogalkalmazó a 

fogyasztóvédelmi magánjogban kialakult, a tisztességtelenségre vonatkozó joggyakorlatot is 

figyelembe vegye541. Ha ugyanis egy adott ÁSZF fogyasztóvédelmi magánjogi szempontból 

tisztességtelennek minősül, az akkor – vállalkozások megállapodása vagy vállalati szövetségi 

döntés révén – általános piaci gyakorlattá válva valószínűsíthetően nem teljesíti a Tpvt. 17-§-

ának, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdésének azon kritériumát, amely szerint a 

megállapodásból (vállalati szövetségi döntésből) származó előnyök méltányos részesedése a 

megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez (fogyasztóhoz) kell, hogy jusson. Amennyiben 

pedig ez a kritérium nem teljesül, úgy az adott megállapodás, ill. vállalati szövetségi döntés 

nem mentesülhet a Tpvt. 11. §-ában, ill. az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésében foglalt tilalom 

alól.  

A fentiek alapján szükséges lenne, hogy az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos 

problémáknak mind a verseny, mind pedig a fogyasztó számára legmegfelelőbb kezelése 

érdekében a versenyjogi és a fogyasztóvédelmi jogi hatáskörrel felruházott állami szervek 

között magasabb fokú legyen az együttműködés. Ebből a szempontból példaértékű lehet Nagy-

Britannia, ahol ugyanazon állami hatóság – a Competition and Markets Authoriy (korábban: 

Office of Fair Trading) – fogyasztóvédelmi és versenyjogi hatáskörökkel is rendelkezik.  

Amennyiben az állam úgy dönt, hogy nem egyesíti a két hatáskört egyazon intézmény égisze 

alatt, akkor előírhatná a fogyasztóvédelmi szervnek, hogy amennyiben azt tapasztalja, hogy 

egyes tisztességtelen kikötések rendkívül elterjedtek a piacon, akkor tegyen erről észrevételt a 

versenyfelügyelettel megbízott hatóságnak. Ez utóbbi pedig eldöntheti, hogy indít-e 

versenyfelügyeleti eljárást, ágazati vizsgálatot vagy kezdeményez-e jogszabályi változtatást. 

                                                 

539 Ld. német Bürgerliches Gesetzbuch 307. §-a (1) bekezdésének 1. mondatát 

540 Ld. német Bürgerliches Gesetzbuch 307. §-át 

541 Ezzel kapcsolatban megfontolandó, hogy egy adott döntés meghozatala során a versenyjogi jogalkalmazó 

expressis verbis leír(hat)ja-e, hogy figyelembe vette a fogyasztóvédelmi magánjogi szabályokat: álláspontom 

szerint a fenti érvelésben kifejtettek alapján ez elfogadhatónak tűnik.   
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9. Új irány: „EU-wide standard terms and conditions” 

 

Prima facie úgy tűnhet, hogy a vállalkozások által közösen kidolgozott ÁSZF-ek csak bizonyos 

piacokat érinthetnek. Az Európai Bizottság által közzétett vitaanyag542 azonban arra enged 

következtetni, hogy szélesebb körben – akár uniós kiterjedésűen – várható a modell-ÁSZF-ek 

alkalmazása: ebben a dokumentumban ugyanis javaslat fogalmazódik meg az egész Európai 

Unióban alkalmazandó ÁSZF-ek543 érdekelt felek (vállalati szakmai szövetségek, 

fogyasztóvédelmi szervezetek, stb.) részéről történő kidolgozására.544 A vitaanyag mögöttes 

racionalitását – többek között – az adja, hogy a minimum jogharmonizációs kötelezettségek 

miatt az egyes tagállamok nincsenek akadályozva abban, hogy magasabb fokú védelmet 

biztosítanak a fogyasztóknak, mint azt az adott közösségi jogszabály megköveteli tőlük545. Ez 

azonban a vállalkozások számára azt jelenti, hogy nekik mégiscsak különböző 

kötelezettségeket előíró nemzeti jogszabályoknak kell megfelelniük, azaz az európai uniós 

belső piac által célként kitűzött ún. „level playing field” mégsem tökéletes.  

Figyelemre méltó, hogy az Európai Bizottság alapvetően két korlátját jelöli meg a kidolgozandó 

modell-ÁSZF-eknek: az egyik fogyasztóvédelmi magánjogi, a másik pedig versenyjogi 

természetű korlát. Ezek az ÁSZF-ek nem ütközhetnek a 93/13/EGK Irányelvben – illetve az azt 

implementáló tagállami jogokban – foglaltakba, másrészt pedig – ahogy azt a 

versenyfelügyeleti eljárások tárgyát képező, ÁSZF-ek révén megvalósuló versenykorlátozások 

példáján is láttuk –, igen lényeges, hogy ezek a modell-ÁSZF-ek ne sértsék a versenyjogi 

szabályokat sem.546  

A versenyjogi rendelkezések „sérthetetlensége” azért igen fontos, mert a szóban forgó modell-

ÁSZF-ek által nyilvánvalóan csökken a verseny tere. A versenykorlátozásra való alkalmasság 

különösen akkor állhat fenn, ha a felek számára a modell-ÁSZF-ek eszközül szolgálnak ahhoz, 

                                                 

542 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003.  

543 „EU-wide standard terms and conditions” 

544 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003, 81-88. pontjait 

545 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003, 50. pontját 

546 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003, 88. pontját 
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hogy – a verseny ellenében – meghatározzák az árakat, a termelési kvótákat vagy felosszák 

egymás között a piacokat vagy a fogyasztókat. Ugyanakkor pozitívum lehet, hogy ezáltal a 

vállalkozások számára az egyes tagállami piacok könnyebben támadhatóbbá válnak, amely 

stimuláló hatással lehet a versenyre és alkalmas lehet arra is, hogy oldja a tagállamoknak a 

nemzeti jogszabályok által „körülbástyázott” szegmentáltságát. A fogyasztók számára előnyös 

lehet, hogy átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá teszik az – akár határon átnyúló – ÁSZF-eket 

tartalmazó szerződések megkötését, bármelyik tagállamban kössenek is szerződést. Ez a 

vállalkozások oldalán egyben azt jelenti, hogy a transzparencia által az ezeket használó 

vállalkozások is magasabb fokú jogi kontrollnak vannak kitéve.  

Az Európai Bizottság fontosnak tartja az egyes gazdasági ágazatok egymással történő 

kommunikációját is annak érdekében, hogy kiküszöbölhetőek legyenek a korábban már 

hibásnak bizonyult konstrukciók és érvényesülhessenek a már működőképesnek tapasztalt 

megoldások (ún. „best practices”)547 is. Az is lényeges továbbá, hogy az egyes ágazatokban a 

modell-ÁSZF-eket az összes érdekelt fél közreműködésével alkossák meg, bevonva a 

nagyméretű, valamint a kis- és középvállalkozások, a forgalmazók, a fogyasztók, stb. 

képviselőit ebbe a folyamatba.548 

 

Conclusio ad interim 

Ahogy azt a fentiekben említettem, az Európai Bizottság javaslata nyomán születő modell-

ÁSZF-ek nem sérthetik a 93/13/EGK Irányelvben – illetve az azt implementáló tagállami 

jogokban – foglaltakat. Kérdés azonban, hogy az egyes szerződéses kikötések tekintetében mi 

lesz az iránytű? Ennek a felvetésnek az oka abban rejlik egyrészt, hogy az egyes tagállamok – 

a minimum jogharmonizáció elve miatt – az Irányelvben foglaltnál szigorúbb rendelkezéseket 

is hatályban tarthatnak, másrészt pedig – szintén a minimum jogharmonizációhoz kapcsolódó 

problematika miatt – a tisztességtelen ÁSZF-ekre vonatkozó tagállami joggyakorlat eltérő 

lehet. Ezek a tényezők véleményem szerint azt vetítik előre, hogy valószínűsíthetően igen 

nehéznek bizonyulhat majd a modell-ÁSZF-eket kidolgozó, különböző tagállamokból 

származó feleknek megállapodniuk az egyes szerződéses klauzulák tartalmában.  

                                                 

547 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003, 86. pontját 

548 Ld. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A more coherent 

European contract law – An action plan, COM(2003) 68 final, 12.2.2003, 88. pontját 
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10. A verseny anomáliáinak kezelése fogyasztóvédelmi 

magánjogi eszközökkel: egy példa a gyakorlatból 

 

Számos esetben előfordul, hogy nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a versenytársak 

illegálisan játszanak össze (tehát versenyjogi beavatkozás nem indokolható), azonban a piac 

sajátosságai (pl.: oligopolisztikus piac) azt eredményezik, hogy a piaci szereplők ráébrednek 

interdependenciájukra, s ezáltal arra, hogy kevésbé versenyző stratégiával mindannyian 

magasabb profitokat realizálhatnak. Ebben az esetben indokolt lehet szabályozási eszközökkel 

fellépni. A brit Competiton Commission-nek (a továbbiakban: CC) az észak-írországi 

folyószámla piacon végzett ágazati vizsgálatát549 is tapasztalt versenytorzulások elleni fellépés 

motiválta. Célja pedig a piacon működő verseny védelme, annak fokozottan versenyzővé tétele 

volt, ezt a törekvést ugyanakkor – ahogy azt az alábbiakbban bemutatom – tipikusan 

fogyasztóvédelmi magánjogi eszközökkel szándékozott elérni.550 Konkrétan ezek az 

alábbiakban érhetők tetten. 

- A bank csak olyan írásos dokumentumokat juttathat el ügyfelei részére, mely 

dokumentáltan könnyen érthető nyelvezettel íródott („easy to understand by the average 

Customer and/or the average potential Customer” – ez a kitétel abban az esetben 

teljesül, ha az adott szöveget a bank teszteltette az ügyfelekkel vagy azt egy független, 

a közérthető angol nyelvre („plain English”) szakosodott szervezet jóváhagyta és azt a 

Banking Code Standards Board nevű intézmény is jóváhagyta). E szabály kapcsán 

egyértelműen tetten érhető a fogyasztóvédelmi indíttatás, s abból a szempontból igen 

hasznos kontrollmechanizmusnak tűnik, hogy feltehetőleg elejét veszi az egyes 

szerződési feltételek értelmezésére irányuló jogviták többségének.  

- Szintén fogyasztóvédelmi magánjogi indíttatású szabálynak tekinthetők a 

pénzintézetnek a tájékoztatásra vonatkozó, részletekbe menő kötelezettségei. A 

banknak részletes tájékoztatást kell adnia az ügyfélnek a bank által szedett díjakról és a 

bank által érvényesített kamatlábakról („charges and interest rates”), amikor az ügyfél 

                                                 

549 Ld. Personal current account banking services in Northern Ireland market investigation, Competition 

Commission, London, 2007. 

550 Megjegyzendő, hogy a brit Competition Commission az ágazati vizsgálatok (ún. market investigation) során a 

vállalkozások által kötelezően betartandó rendelkezéseket fogadhat el. Ld. Richard WHISH, Competition Law, 

Oxford University Press, 2009, 440-442. old. 
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folyószámlát választ és folyószámlát nyit. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a bank 

által szedett díjakról és a bank által érvényesített kamatlábakról, hogy azok milyen 

mértékűek; azokat mely esetekben, milyen módon és mely időszakra vonatkozóan 

róhatják ki az ügyfélre; valamint a bank fenntart-e magának diszkréciós jogkört az 

„engedély nélküli bankszámla-hitelkeret túllépési díj” („unauthorised overdraft 

charges”)551 alkalmazásának módjára vonatkozóan. Az imént említett információkat a 

banknak minden bankszámlakivonaton közölnie kell.552 Ezenkívül a bank köteles az 

ügyfél részére legalább tizenkét havonta éves áttekintést („annual summary”) adni az 

ügyfél folyószámláján történt eseményekről. Ennek tartalmaznia kell, hogy a bank által 

az adott ügyféltől szedett díjak és a bank által érvényesített kamatlábak a teljes 

időszakban összesen milyen összegre rúgtak és az egyes díjak és kamatlábak 

típusonként mekkora összeget értek el. Ezenkívül magyarázatot kell adniuk arra is, hogy 

az adott időszakban a díjak és a kamatlábak változtak-e, s ha igen, hogyan, valamint az 

ügyfél hol tájékozódhat a bank által érvényesített díjakról és kamatlábakról. Továbbá a 

bank köteles egy hónapon belül tájékoztatni az ügyfelet arról, ha bankszámla-hitelkeret 

túllépési díjat („overdraft charge”) és/vagy tartozás miatti kamatot („debit interest”) 

érvényesít az ügyféllel szemben. Fontos kontrollmechanizmust jelent, hogy a bank csak 

legalább tizennégy nappal a fogyasztó tájékoztatása után hívhatja le az említett 

összegeket. Továbbá a bank köteles az adott ügyfélnek készített éves folyószámla-

áttekintésben tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy hogyan lehet az adott banknál a 

folyószámlát megszüntetni, majd egy másik bank szolgáltatásairól információt 

beszerezni, valamint arról, hogy hol találhat további információt ennek részleteiről.  

- A piaci verseny szempontjából igen lényeges, hogy a fogyasztó milyen tranzakciós 

költségekkel tud pénzintézetet váltani. Ennek megkönnyítése érdekében a bank köteles 

kidolgozni az ügyfelek számára egy, a bankváltásról tájékoztató brossúrát („switching 

leaflet”) melyet csatolnia kell az ügyfélnek küldött éves áttekintéshez. Ennek a 

brossúrának – melyet szintén át kell futtatni a fent említett nyelvi közérthetőségi 

eljáráson – tartalmaznia kell a bank ÁSZF-jeit a jelenlegi bankváltási eljárásról, 

valamint annak várható változásait az elkövetkezendő hat hónapban, a bank 

                                                 

551 Ezt a díjat a bank abban az esetben követeli a bankszámla-tulajdonostól, ha ez utóbbi oly módon lépte át a 

bankszámlafedezetét, hogy nem rendelkezett hitelkerettel. Ekkor a bank nem teljesíti a kifizetést, s az említett díjat 

érvényesíti a bankszámla-tulajdonos terhére. 

552 Ugyanakkor nem tartoznak ebbe a körbe azok az ún. „mini statement”-ek, melyeket a bank az ATM-ekből való 

pénzfelvétel esetén ad ki. 
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szolgáltatásait a bankváltással kapcsolatos teendők intézésében, továbbá annak tényét, 

hogy a bank nem érvényesít díjat a váltás miatt. Az új bank (amelyhez az ügyfél váltott) 

az ügyfélnek szokásos hitelértékelési kritériumai alapján ajánlja fel az „engedéllyel 

történő bankszámla-hitelkeret túllépést”, figyelembe véve a bankváltás időszakában 

felmerülő kifizetéseket, stb. is. Amennyiben az ügyfél elfogadja a bank ajánlatát, akkor 

a bank a bankszámlanyitástól számított három hónapon keresztül a túllépéssel 

kapcsolatban nem terhelhet az ügyfélre díjakat és kamatot. 

A fentiek annak illusztrálására szolgálnak, hogy az a helyzet is előfordulhat, hogy nincs konkrét 

bizonyíték arra, hogy a versenytársak egymással versenyjogilag tiltott módon játszanának 

össze, hanem a piac sajátosságai vezetnek a verseny szempontjából káros helyzethez (pl.: 

általánosan elterjed egy, a fogyasztók szempontjából hátrányos általános szerződési feltétel 

típus). Ebben az esetben – ahogy azt a brit Competition Commission-nek az észak-írországi 

folyószámla piacon végzett vizsgálata kapcsán tett intézkedések is mutatják – indokolt lehet 

szabályozással megoldani a problémákat (pl.: a vállalkozások számára fokozott tájékoztatási 

kötelezettség előírása; a szolgáltatóváltás megkönnyítése érdekében az emiatt esetlegesen 

felszámított pótlólagos díj tilalma). Ennek kapcsán érdemes észrevételezni, hogy a verseny 

egyes visszásságait a brit jogalkotó valójában fogyasztóvédelmi magánjogi jellegű eszközökkel 

oldotta meg. 

 

Összegzés, konklúzió 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a fentiekben vizsgáltakat, illetve összegzem a főbb 

következtetéseimet. 

i) A fentiekben elemeztem egyrészt azokat a vállalati társulások döntéseit, amelyek 

kötelezően vagy ajánlott jelleggel azt írják elő, ill. ajánlják a tagvállalkozásoknak, hogy 

azok harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen általános szerződéses 

klauzulákkal kössenek szerződést. Másrészt vizsgáltam azokat a két vagy több vállalkozás 

közötti megállapodásokat, amelyekben az abban részes felek abban egyeznek meg, hogy 

harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen általános szerződési feltételeket 

érvényesítenek. A fentiek azért minősülnek – fogyasztóvédelmi magánjogi értelemben – 

általános szerződési feltételeknek, mert azokat a versenykorlátozásban részt vevő felek 

több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül, előre 



 155 

határozzák meg és azokat ez utóbbiak és a harmadik személyek (fogyasztók), mint 

szerződő felek egyedileg nem tárgyalják meg. 

ii) A vállalkozások érdekvédelmi szervezetei által kidolgozott ÁSZF-ek, melyeket a cégek 

alkalmaznak harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötött megállapodásaikban 

önmagukban nem elítélendőek. Ezek a szervezetek rendelkeznek ugyanis a szükséges 

szakértelemmel és érdekkanalizáló képességgel ahhoz, hogy bizonyos, végső soron a 

fogyasztók számára is konkrét előnyökkel bíró szabványszerződéseket kialakítsanak. 

Ennek különösen az olyan piacokon van jelentősége, ahol bonyolult, komoly szakértelmet 

igénylő általános szerződési feltételekkel köttetnek a megállapodások (pl. biztosítási piac, 

pénzügyi szolgáltatások piaca). Azonban ez a „szabványszerződésiesítés” nem vezethet 

oda, hogy teljesen felszámolja a vállalkozások lehetőségét arra, hogy alternatív ÁSZF-eket 

alakítsanak ki vagy bármilyen módon eltérjenek az ÁSZF-ajánlásban foglaltaktól. Ez 

ugyanis nyilvánvalóan a fogyasztói jólét ellenében hatna, hiszen ez magát a versenyt 

iktatná ki. Ez az oka annak, hogy a vállalkozások szövetségének olyan előírásai, mely 

szerint a tagvállalkozások harmadik személyekkel (fogyasztókkal) csak a szövetségi 

ajánlásban meghatározott tartalmú általános szerződési feltételekkel szerződhetnek nagy 

valószínűséggel alkalmasak arra, hogy versenytorzító hatással bírjanak. 

iii) Ezenkívül a szakmai tömörülés által kidolgozott ajánlott ÁSZF-ek nem szolgálhatnak 

eszközül ahhoz, hogy a vállalkozások hallgatólagosan megegyezzenek az árak vagy 

bizonyos kedvezmények egységesítésében. Ezek esetében ugyanis egyértelműek a 

versenyre és a fogyasztói jólétre gyakorolt negatív, torzító hatások, s így ezek 

nyilvánvalóan jogellenesnek tekinthetőek.  

iv) Ahogy arra a fentiekben már utaltam, az ÁSZF-ek által megvalósított versenykorlátozások 

bizonyos körülmények között azért tekinthetőek – az áregyeztetés mellett, ez utóbbit 

erősítendő – igen súlyosnak, mert a versenytársak ÁSZF-jei közötti verseny különösen (de 

nem kizárólag) oligopolisztikus, tehát kevés szereplőt magában foglaló piacon juthat 

jelentőséghez. Ennek oka abban rejlik, hogy egy ilyen piaci struktúrában az árcsökkentés 

lehetőségei korlátozottak, s így kiemelt jelentőséghez juthat a fogyasztók számára minél 

kedvezőbb általános szerződési feltételek nyújtása (pl.: díjmentes házhozszállítás, 

szervízszolgálat kedvező szerződéses feltételei, stb.). 

v) A fentiekben láthattuk azt is, hogy a harmadik személyek (fogyasztók) irányába 

alkalmazandó ÁSZF-ek egységesítése gyakran arra szolgál, hogy érvényre juttatható 
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legyen az árrögzítés is. Ennek az az oka, hogy az ármegállapodásban foglaltaktól eltérő 

vállalkozások árazását leginkább úgy lehet pontosan figyelemmel kísérni, ha mindeközben 

a többi feltétel (pl. a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott ÁSZF-

ek) változatlan marad. Amint az több ügy kapcsán megfigyelhető volt, egy ilyen 

monitoring rendszer működtetése gyakran egy szakmai szövetség keretein belül valósul 

meg. 

vi) A joggyakorlatot tanulmányozva arra juthatunk, hogy az általános szerződési feltételekkel 

kapcsolatos eljárások száma a vállalkozások társulása esetében lényegesen magasabb, mint 

a horizontális megállapodásoké. Ennek okát a fentiekben abban láttam, hogy egy szakmai 

szövetség által a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben alkalmazott általános 

szerződési feltételek rögzítése valószínűleg hatékonyabban valósítható meg, mivel 

egyszerűbben kivitelezhető a modell-ÁSZF vállalkozások általi betartásának figyelemmel 

követése és esetleges szankcionálása. 

vii) A versenyjogilag jogellenes összehangolt magatartás és a versenyjogilag jogszerű 

párhuzamos magatartás elhatárolása abból a szempontból fontos, mert míg az előbbi 

esetében indokolt a versenyfelügyeleti beavatkozás, addig az utóbbi esetében ez nem 

megengedett (az összehangolt magatartás példáját adja, ha a vállalkozások információkat 

cserélnek arról, hogy milyen módosításokat terveznek az általános szerződési 

feltételeikben). Az iméntiekhez hozzátartozik, hogy az a helyzet is fennállhat, hogy nincs 

bizonyíték a vállalkozások közötti összejátszásra, hanem a piaci sajátosságok vezetnek a 

torz versenyhelyzethez (pl.: a piacon általánossá válik egy, a fogyasztók szempontjából 

kedvezőtlen általános szerződési feltétel típus). Erre a helyzetre adhat gyógyírt a 

szabályozás. Erre szolgálnak példaként a fentiekben vizsgált, az észak-írországi 

folyószámla piacon bevezetett jogszabályi rendelkezések, melyek a verseny egyes 

visszásságait valójában fogyasztóvédelmi magánjogi eszközökkel oldották meg. 

viii) A szakirodalomban felmerült, hogy a vállalkozások megállapodása vagy szövetségi döntés 

révén létrejövő modell-ÁSZF-ek – feltéve, hogy nem foglalnak magukban hallgatólagos 

megállapodást az árak vagy a kedvezmények egységesítésére – valószínűleg nem tűnnek 

aggályosnak versenyjogi szempontból. A vállalkozások részéről az árakra vagy a 

kedvezményekre vonatkozó akarategység kétségtelenül versenykorlátozást valósít meg, 

azonban álláspontom szerint differenciáltabban kell megközelíteni az ÁSZF-ek révén 

megnyilvánuló potenciális versenykorlátozást. Nem mindegy ugyanis, hogy az előírt 

ÁSZF-ek a feleket szigorúan kötelező megállapodás, netán opcionális megállapodás, vagy 
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kötelező vagy ajánlott szövetségi döntés keretében születtek-e. Ez utóbbiak tekintetében 

további vizsgálandó aspektus lehet, hogy az adott vállalati szakmai szövetség a piacon 

tevékenykedők mekkora részarányát tömöríti. Ezenkívül – ahogy azt a fentiekben 

kifejtettem – versenyjogi szempontból tartalmukat tekintve sem mindegy, hogy milyen 

ÁSZF-ekről van szó. Lényeges továbbá, hogy mely piacon érvényesülnek az adott 

általános szerződési feltételek, egyes területeken ugyanis a verseny szempontjából kiemelt 

jelentőséghez juthatnak az ÁSZF-ek (ld. pl. biztosítási piac).  

ix) A fentiekben rámutattam, hogy számos ÁSZF – a fogyasztóvédelmi magánjogi szabályok 

értelmében – még akkor is aggályosnak minősülhet, ha azokat csak egyetlen vállalkozás 

alkalmazza. Ha azonban vállalkozások megállapodása vagy vállalati szövetségi döntés 

alapján a piacon tevékenykedő számos – vagy netán az összes – vállalkozás használ ilyen 

tartalmú ÁSZF-eket, akkor álláspontom szerint az azzal kapcsolatos aggálynak a 

versenyjogi jogalkalmazásban is tükröződnie kell. Véleményem szerint emiatt lenne 

fontos, hogy az EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdésében (Tpvt. 17. §-ában) foglalt 

kritériumok alkalmazásánál a versenyjogi jogalkalmazó a fogyasztóvédelmi magánjogban 

kialakult, a tisztességtelenségre vonatkozó joggyakorlatot is figyelembe vegye. Ha ugyanis 

egy adott ÁSZF fogyasztóvédelmi magánjogi szempontból tisztességtelennek minősül, az 

akkor – vállalkozások megállapodása vagy vállalati szövetségi döntés révén – általános 

piaci gyakorlattá válva valószínűsíthetően nem alkalmas arra, hogy teljesítse a Tpvt. 17-§-

ának, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdésének azon kritériumát, mely szerint a 

megállapodásból, ill. vállalati szövetségi döntésből származó előnyök méltányos 

részesedése a megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez (fogyasztóhoz) kell, hogy 

jusson. Amennyiben pedig ez a feltétel nem teljesül, úgy az adott megállapodás, ill. 

vállalati szövetségi döntés nem mentesülhet a Tpvt. 11. §-ában, ill. az EUMSz. 101. cikke 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól.  

x) Annak érdekében, hogy a tisztességtelen ÁSZF-ek problematikája a verseny 

szempontjából megfelelően kerüljön kezelésre, igen fontos lenne, hogy az egyes állami 

szervek között szorosabb legyen az együttműködés, így a jogalkotó előírhatná a 

fogyasztóvédelmi szerveknek, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy egyes 

tisztességtelen klauzulák egyre elterjedtek a piacon, akkor tegyen erről észrevételt a 

versenyfelügyeleti jogkörrel rendelkező hatóságnak, azaz a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

A versenyhatóság pedig eldöntheti, hogy indít-e versenyfelügyeleti eljárást, vagy esetleg 

ágazati vizsgálatot, vagy kezdeményez-e szabályozást. 
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xi) Az Európai Bizottság 2003-ban kezdeményezte akár az egész Európai Unióra kiterjedő 

hatályú, iparági modell-ÁSZF-ek közös kidolgozását („EU-wide standard terms and 

conditions”). A létrehozandó modell-ÁSZF-ek határait egyrészt a fogyasztóvédelmi 

magánjogi rendelkezések (pl.: 93/13/EGK Irányelv), másrészt pedig a versenyjogi 

szabályok jelentik. Úgy tűnik, hogy a kezdeményezett folyamat elakadt, ennek oka lehet – 

többek között – az, hogy a tagállamokban az ÁSZF-ekre vonatkozó szabályozás az ezen a 

területen irányadó minimum jogharmonizáció miatt továbbra is egyenetlen. Ez 

véleményem szerint azt vetíti előre, hogy valószínűsíthetően igen nehéznek bizonyulhat 

majd a modell-ÁSZF-et kidolgozó, különböző tagállamokból származó feleknek 

megállapodniuk az egyes szerződéses klauzulák tartalmában.  
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2. Az erőfölénnyel való visszaélés tilalmának alkalmazhatósága 

az általános szerződési feltételek vonatkozásában 

 

Az alábbiakban a joggyakorlat alapján azt vizsgálom, hogy egy fogyasztói szerződésben 

alkalmazott, általános szerződési feltételekkel létrejött szerződéses jogviszony során a 

gazdasági erőfölényes vállalkozás az „indokolatlan előny kikötése”, valamint a „hátrányos 

feltételek elfogadásának kikényszerítése” tényállások vonatkozásában hogyan valósíthat meg 

az általános szerződési feltételek révén visszaélést, valamint azt vizsgálom, hogy a vonatkozó 

versenyjogi jogalkalmazás kapcsolódhat-e, és ha igen, mely pontokon a fogyasztóvédelmi 

magánjoghoz.  

 

A) Alapvetés (erőfölénnyel való visszaélés) 

 

Az európai uniós és a magyar versenyjog szerinti gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 

megállapításához két tényállási elemnek kell teljesülnie. Egyrészt az adott vállalkozásnak 

gazdasági erőfölényben kell lennie a releváns piacon, másrészt olyan magatartást kell 

tanúsítania, amely alapján megállapítható, hogy visszaél erőfölényével.553 

Gazdasági erőfölény az európai uniós és a magyar versenyjog szerint akkor áll fenn, ha a 

vállalkozás gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül 

folytathatja, anélkül hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene 

lennie versenytársainak, beszállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci 

magatartására.554 Az európai uniós joggyakorlat szerint a visszaélés objektív fogalom, amely 

az erőfölényben levő vállalkozás magatartásához kapcsolódik oly módon, hogy az adott 

vállalkozás piaci gyakorlata úgy befolyásolja a piac szerkezetét, hogy egyrészt gyengül a 

verseny hatásfoka, másrészt ennek következtében bizonyos, az áruk, szolgáltatások 

                                                 

553 A joggyakorlat értelmében, amennyiben nincs gazdasági erőfölény, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 

tilalmának sérelme nem állapítható meg még akkor sem, ha egyébként a magatartás gazdasági erőfölény fennállta 

esetén visszaélésszerű lenne (ld. Főv. Bír. 7.K. 30.207/2005/3. sz. ítéletét a Vj-160/2003. sz. versenyfelügyeleti 

eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában). 

554 Ld. Tpvt. 22. §-ának (1) bekezdését. A gazdasági erőfölény meghatározásához az uniós joggyakorlatban ld. az 

Európai Bíróság ítélete 27/76 United Brands v. Commission [1978] ECR 207, 65. pontját; ld. O'DONOGHUE, 

Robert  / PADILLA, A. Jorge, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publisching, Oxford, 2006, 107. old.; 

ld.  
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kereskedelmét érintő kialakított versenyviszonyokhoz képest eltérő módszerek érvényesülnek, 

amely meghiúsítja, hogy az addig fennálló versenyviszonyok fennmaradjanak vagy 

javuljanak.555  

A gazdasági erőfölény megítélése mindig az érintett áru illetve földrajzi piac viszonylatában 

történik, mérlegelve a keresleti és a kínálati helyettesíthetőség szempontjait.556 Az erőfölény 

megállapításánál alapvetően az érintett piac megtámadhatóságát (az érintett piacra való belépés 

és az onnan történő kilépés milyen költségekkel és kockázattal jár, illetve, hogy milyen 

műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek megvalósítását igényli), a piac szerkezetét,  a piaci 

részesedések arányát, a piac résztvevőinek magatartását, valamint a vállalkozásnak, illetve 

vállalkozás-csoportnak a piac alakulására gyakorolt gazdasági befolyását, továbbá a 

vállalkozás, illetve vállalkozás-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, illetve annak 

alakulását kell megvizsgálni, hiszen a fogalom maga az adott vállalkozás többi piaci 

szereplőhöz viszonyított jóval erősebb piaci pozíciójára utal.557 Gazdasági erőfölényes helyzetet 

a hazai és az európai uniós joggyakorlat alapján általában jelentős – jellemzően 30%-os vagy azt 

meghaladó – értékesítési piaci részesedés esetében lehet megállapítani.558  

Megjegyzendő továbbá, hogy az európai uniós és a magyar versenyjog szerint egy vállalkozás, 

illetve vállalkozás-csoport vagy több vállalkozás, illetve több vállalkozás-csoport együttesen is 

állhat gazdasági erőfölényben (ún. közös erőfölény – collective dominance). Hasonlóan az 

erőfölény fent ismertetett meghatározásához, közös erőfölényről abban az esetben 

beszélhetünk, ha két vagy több vállalkozás együttesen olyan piaci helyzetben áll, hogy piaci 

magatartásukat vevőiktől és/vagy versenytársaiktól nagymértékben függetlenül alakíthatják. 

                                                 

555 Ld. T-151/01. sz. Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH kontra Európai Közösségek Bizottsága 

ügyben 2007. május 24-én hozott ítélet [EBHT 2007., II-1607. oldal] 120–122. pontjait (az Európai Bíróság előtt 

C-385/07. sz. alatt folyamatban lévő ügy). 

556 Ld. Tvpt. 14-át; ld. továbbá Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 171. old.; ld. 

ezenkívül TÓTH, Tihamér, Az Európai Unió versenyjoga, Complex, Budapest, 2013, 250. old.; ld. továbbá 

O'DONOGHUE, Robert  / PADILLA, A. Jorge, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publisching, Oxford, 

2006, 63. old. 

557 Ld. Tpvt. 22. §-ának (2) bekezdését; az Európai Bíróság joggyakorlatához ld. Richard WHISH, Competition 

Law, Oxford University Press, 2009, 180–182. old.; ld. továbbá MISKOLCZI BODNÁR Péter: A Versenytörvény 

Magyarázata, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2002, 268. old. 

558 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a piaci részesedésnek elsősorban a kizsákmányoló típusú visszaélések (pl.: 

indokolatlan előny kikötése ÁSZF-ben) esetén van kiemelt jelentősége, ekkor ugyanis döntő szempont az adott 

„pillanatban” való kiszolgáltatottság, a máshoz fordulás lehetőségének a behatároltsága vagy hiánya. A 

versenykorlátozó jellegű, jellemzően hosszabb távú stratégiát tükröző magatartások (pl.: kiszorító árazás) 

fontosabb szerep jut az említett további szempontoknak is (pl.: piacra lépési korlátok). 
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Közöttük ekkor olyan szoros érdekkötelék létezik, amely miatt a tényleges verseny helyett 

valójában azonos piaci magatartást tanúsítanak.559 

Mind a Tpvt., mind pedig az EUMSz.560 példálózó felsorolást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 

mely magatartások minősülhetnek erőfölénnyel való visszaélésnek.561 Tekintettel az 

exemplifikatív felsorolásra a Tpvt. minden olyan, a Tpvt. 21. §-ában „fel nem sorolt magatartást 

is tilt, amely a gazdasági versenyt veszélyezteti és a versenytársak, az érintett piaci szereplők 

(fogyasztók) számára hátrányos helyzetet teremt, vagy indokolatlan előny szerzésére 

alkalmas”.562 

Az erőfölényes vállalkozások magatartása elemzése előtt lényeges kiemelni a joggyakorlatban 

kialakult azon elvet, mely szerint bár a gazdasági erőfölény fennállta önmagában nem 

jogszerűtlen, azonban ezekre a vállalkozásokra piaci működésükben – tekintettel a jelentős 

                                                 

559 Ld. Tpvt. 22. §-ának (3) bekezdését; ld. továbbá a közös erőfölényre vonatkozó uniós joggyakorlatot: T-102/96 

Gencor v Commission of the European Communities [1999] ECR II-753. old.; ld. ezenkívül Joined Cases T-68/89, 

T-77/89 and T-78/89 SIV v Commission [1992] ECR II-1403, 359-360. pontok; ld. továbbá Joined Cases C-

140/94, C-141/94 and C-142/94 DIP and Others v Commune di Bassano del Grappa and Commune di Chioggia 

[1995] ECR I-3257, 26. pont; ld. ezenkívül Case C-393/92 Almelo [1994] ECR I-1477, 42. pont; ld. továbbá 

Joined Cases T-24/93, T-25/93, T-26/93 and T-28/93 Compagnie Maritime Belge Transports and Others v 

Commission [1996] ECR II-1201, 65. pont 

560 Ld. EUMSz. (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését megelőzően: Európai Közösséget létrehozó szerződés 

(EKSz.) 82. cikke; az Amszterdami Szerződés hatályba lépése előtt: 86. cikk) 102. cikke. A továbbiakban az iménti 

megjelöléseket a vonatkozó időpontnak megfelelően használom. Az EUMSz. 102. cikkére vonatkozó bírói 

gyakorlat részletes elemzését adja O'DONOGHUE, Robert  / PADILLA, A. Jorge, The Law and Economics of Article 

82 EC, Hart Publisching, Oxford, 2006 

561 Az EUMSz. 102. cikke értelmében ilyen visszaélésnek minősül különösen: a) tisztességtelen beszerzési vagy 

eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett kikötése; b) a termelés, az 

értékesítés vagy a műszaki fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára; c) egyenértékű ügyletek esetén eltérő 

feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek; d) a 

szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő 

vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés 

tárgyához. A Tpvt. 21. §-a értelmében ilyennek minősül különösen: a) az üzleti kapcsolatokban - ideértve az 

általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, 

vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni; b) a termelést, 

a forgalmazást vagy a műszaki fejlődést a fogyasztók, üzletfelek kárára korlátozni; c) indokolatlanul elzárkózni az 

ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától; d) a másik fél gazdasági döntéseit 

indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni; e) az árut az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének 

előidézése céljából, vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas 

módon a forgalomból indokolatlanul kivonni, illetőleg visszatartani; f) az áru szolgáltatását, átvételét más áru 

szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek 

természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához; 

g) azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni, ideértve olyan 

árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek 

egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben; h) a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására 

vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon 

alapuló, túlzottan alacsony árakat alkalmazni; i) a piacra lépést más módon indokolatlanul akadályozni; vagy j) a 

versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan 

előny szerzése céljából befolyásolni. 

562 Ld. Legf. Bír. Kf.II. 39.894/2001/6. (Vj-106/2000. sz. ügyben) 
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piaci hatású, adott esetben nagyszámú piaci partnert érintő szerződéseikre, és ezáltal a versenyt, 

mint közérdeket széleskörűen érintő negatív hatásokra – az átlagos piaci erejű vállalkozásokhoz 

képest fokozott felelősség [special responsibility563] hárul564, amely azt követeli, hogy az ilyen 

helyzetben lévő vállalkozás ne engedje, hogy az általa tanúsított magatartás a valódi, 

torzításoktól mentes versenyt korlátozza.565 

Kérdés azonban, hogy a különleges felelősség, mint többletkövetelmény konkrétan mit jelent, 

azaz az ilyen vállalkozásoknak milyen mércéhez kell tartaniuk magukat, a jogalkalmazó milyen 

magatartást vár el tőlük? A joggyakorlat alapján általánosságban megállapítható, hogy az 

erőfölényes vállalkozás egyrészt nem használhatja ki úgy erőfölényes helyzetét a fogyasztók 

kárára és a saját előnyére, mely ellentétes azzal az erőforrás-allokáció aránnyal, ami egyébként 

versenykörülmények között kialakulna (ún. kizsákmányoló típusú visszaélések – „exploitative 

practices”)566; másrészt pedig nem használhatja ki erőfölényes helyzetét arra, hogy – saját 

erőfölényes helyzetét erősítendő – a már egyébként is szűkebb keretek közé szorított versenyt 

                                                 

563 Ld. TÓTH, Tihamér, Az Európai Unió versenyjoga, Complex, Budapest, 2013, 271. old. 

564 Ld. többek között 322/81. sz. Michelin kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 1983. november 9-én 

hozott ítélet [EBHT 1983., 3461. oldal]; ld. továbbá T-210/01. sz. General Electric Company kontra Európai 

Közösségek Bizottsága ügyben 2005. december 14-én hozott ítélet [EBHT 2005., II-5575. oldal] 549. pont; a 

magyar joggyakorlatból ld. Vj-10/2001 MATÁVkábelTV Kft., XII. fej.; ld. továbbá Vj-11/2002 MATÁVkábelTV 

Kft., 38. pont; ld. továbbá Vj-23/2006. sz. Vj-126/2000. sz., Vj-30/2002. sz., Vj-48/2002. sz., Vj-42/2003., Vj-

16/2006. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatokat. Az erőfölényben lévő 

vállalkozások fokozott felelősségéről ld. Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 188-

189. old. 

565 Ugyanakkor kiemelendő, hogy a vonatkozó joggyakorlat alapján az erőfölényes vállalkozás magatartása nem 

minősül visszaélésszerűnek, ha a vállalkozás alátámasztja vonatkozó üzleti gyakorlatának indokoltságát (ld. – 

többek között – Vj-39/2009. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott GVH határozat 55. pontját, Vj-22/2009. sz. 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott GVH határozat 24. pontját, illetve a T-30/89. sz. ügy, Hilti kontra Bizottság 

[EBHT 1991., II-1439. old.] 102–119. pontját, a T-83/91. sz. ügy, Tetra Pak kontra Bizottság [EBHT 1994., II-

755. old.] 136. és 207. pontját, a C-95/04. P. sz. ügy British Airways kontra Bizottság [EBHT 2007., I-2331. old.] 

86. pontját, Bizottság 2007. július 4-i COMP/38.784 ügyben hozott határozat 619. pontját). A magyar versenyjogi 

gyakorlat szerint az indokoltságot nem az elkövető érdekviszonyai, hanem a piaci versenyhez fűződő közérdek, 

azon belül is elsősorban a fogyasztó érdekei szempontjából kell értékelni (ld. Ld. Vj-134/1995. sz. 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott GVH-határozat 15.2 pontját. 

566 Erre szolgál példaként a hátrányos szerződési feltételek elfogadásának az erőfölényben lévő vállalkozás általi 

kikényszerítése (ld. EUMSz. 102. cikkének a) pontját; ld. Tpvt. 21. §-ának a) pontját). Az erőfölénnyel való 

visszaélésnek kizsákmányolás általi megvalósulása esetén a vállalkozás piaci hatalmát (market power) használja 

ki a fogyasztókkal szemben annak érdekében, hogy közvetlenül növelje nyereségét. Az alább tárgyalandó 

kizsákmányoló visszaélések esetében nem szükséges a versenyre gyakorolt hatások és az esetleges hatékonysági 

előnyök vizsgálatára és összevetésére, ugyanis e magatartásokra – jellegükből adódóan – ezek nem jellemzőek. A 

kizsákmányoló magatartások vizsgálatánál tehát a jogalkalmazó alapvetően viselkedéskontrollt valósít meg. (ld. 

A verseny szabadságával kapcsolatos, a Gazdasági Versenyhivatal által követett alapelvek, Gazdasági 

Versenyhivatal, Budapest, 2007, 3.126., valamint 3.131-3.132. pontjait). Ld. ezenkívül Richard WHISH, 

Competition Law, Oxford University Press, 2009, 199-200. old.; ld. továbbá Ld. TÓTH, Tihamér, Az Európai Unió 

versenyjoga, Complex, Budapest, 2013, 276.280. old. 
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mesterségesen tovább korlátozza (ezek az ún. kiszorító típusú visszaélések – „exclusionary 

practices”).567  

A joggyakorlat az erőfölényes vállalkozás különleges felelőssége vonatkozásában az egyes 

helyzetekre konkrét eligazítást is ad: erre szolgáltat példát egy erőfölényes vállalkozás 

tájékoztatási kötelezettsége kapcsán hozott ítélet. A döntés szerint az ilyen helyzetben lévő 

vállalkozásnak a fogyasztókkal kötött szerződések előkészítése és megkötése során különös 

gondot kell fordítani a tájékoztatásra, a szerződésben foglalt jogaik biztosítására, mivel a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő és a szolgáltatás igénybevételre rákényszerülő lakossági 

fogyasztók a szolgáltatás teljesítésére alakult professzionális szervezettel rendelkező szerződő 

felekkel szemben hátrányos helyzetben vannak.568 E megállapítás további konkretizálásának 

tekinthető az az ítélet, melyben a szerződéses feltételek változásáról történő tájékoztatás nem 

megfelelő mivolta miatt találtatott úgy jogsértőnek egy pénzintézet magatartása, hogy 

mindeközben maga a szerződésmódosítás versenyjogilag nem minősült indokolatlannak.569 

 

B) Erőfölénnyel való visszaélés általános szerződési feltételek révén 

(indokolatlan előny kikötése, hátrányos feltételek kikényszerítése) 

 

Ahogy arra a fentiekben már utaltam, a Tpvt. és az EUMSz. exemlifikatív felsorolást adnak 

arra vonatkozóan, hogy mely magatartások minősülhetnek erőfölénnyel való visszaélésnek. 

Ezek egyik pontja kifejezetten nevesíti azt az esetet, amely szerint gazdasági erőfölénnyel való 

visszaélésnek minősül, ha az erőfölényes vállalkozás az üzleti kapcsolatokban – ideértve az 

általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is – tisztességtelenül vagy más módon 

                                                 

567 Ld. például az erőfölényes vállalkozás általi üzletkötéstől való elzárkózás (ld. Tvpt. 21. §-ának c) pontját). 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az erőfölényes vállalkozásokkal szemben támasztott fokozott felelősség sem 

korlátok nélküli, ugyanis például egy ilyen helyzetű vállalkozástól sem várható el a saját érdekeivel ellentétes, 

számára gazdasági hátrányt okozó üzleti kapcsolat létesítése vagy fenntartása (ld. Vj-136/2004. sz. 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat 36. pontját). Az uniós joggyakorlathoz ld. bővebben 

Richard WHISH, Competition Law, Oxford University Press, 2009, 200-205. old. és 687-702. old. Az említett két 

magatartáscsoporthoz (kizsákmányoló típusú visszaélések és kiszorító típusú visszaélések) az uniós versenyjog 

szakirodalma hozzá szokta tenni azokat a visszaéléstípusokat is, amelyek az európai uniós belső piacot károsítják 

(pl.: az erőfölényes vállalkozás magatartása hozzájárul a belső piac szegmentálásához, ld. Cases  40/73 etc. Suiker 

Unie v Commission [1975] ECR 1663. old.). 

568 Ld. Legf. Bír. Kf.II. 25.708/1993/5. sz. ítéletét a Vj-7/1992. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 

felülvizsgálati eljárásában 

569 Ld. Főv. Bír. 2.K. 30.968/1997/4. sz. ítéletét a Vj-15/1997. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 

felülvizsgálati eljárásában 
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indokolatlan előnyt köt ki, vagy hátrányos feltételek elfogadását kényszeríti ki.570 Az 

„indokolatlan előny kikötése”, valamint a „hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése” 

tényállások megállapítására jellemzően akkor kerülhet sor, ha azokat az erőfölényes vállalkozás 

általános gyakorlataként – azaz kvázi üzletpolitikája részeként – valósítja meg.571 Ez az oka 

annak, hogy a versenyjogi joggyakorlat e tilalmak megsértését jellemzően akkor állapította 

meg, amikor az ilyen piaci helyzetben lévő vállalkozás ÁSZF-ek által valósította meg azokat.572 

Vizsgálódásom ezért irányul ezekre a magatartásokra. 

 

a) Alapvetés (indokolatlan előny kikötése, hátrányos feltételek 

kikényszerítése) 

 

Az „indokolatlan előny kikötése”, valamint a „hátrányos feltételek elfogadásának 

kikényszerítése” tényállások esetében kiemelt jelentősége van annak bizonyításának, hogy a 

vizsgált szerződéses jogviszony szempontjából mikor állt fenn (illetve fennállt-e egyáltalán) az 

adott vállalkozás gazdasági erőfölénye. Az irányadó joggyakorlat értelmében ugyanis az 

erőfölénnyel való visszaélés lehetősége csak abban az esetben vizsgálható, ha e vállalkozás 

fogyasztói (vevői) már a vele történő szerződéskötéskor is ki voltak szolgáltatva ennek a 

gazdasági erőfölénynek. Tehát a szerződéses jogviszony során bekövetkezett vélt vagy valós 

sérelem vizsgálata során nem az elkövetés időpontjában, hanem a szerződéskötés időpontjára 

visszavetítve kell értékelni az erőfölény meglétét vagy hiányát.573 Ennek oka, hogy – a 

következetes versenyjogi jogalkalmazás értelmében – a gazdasági erőfölény objektív, a piac 

szerkezetéből, nem pedig a felek által, szabad akaratukból megkötött szerződés egyes 

rendelkezéseiből levezetendő jogi kategória, ezért egy szerződésből eredő kötelezettség 

                                                 

570 Ld. Tpvt. 21. §-ának a) pontját; ld. EUMSz. 102. cikkének a) pontját 

571 Ld. Vj-29/1999. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatot, mely szerint „[v]alamely 

magatartás „eseti” tanúsítása nem tekinthető általános piaci magatartásnak és így nem minősíthető 

visszaélésszerűnek”. Ezzel az állítással szemben fogalmaz meg kritikát Miskolczi Bodnár Péter, akinek álláspontja 

szerint „nem kizárt […], hogy a GVH egyszeri magatartás tanúsítását is visszaélésnek minősítse.”, ld. 

MISKOLCZI BODNÁR Péter, A Versenytörvény magyarázata, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002., 224. old.   

572 A joggyakorlat alapján ezek a visszaélések – ahogy azt az alábbiakban bemutatom – szinte kizárólag 

vállalkozások és fogyasztók közötti szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódnak. 

573 Ld. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.188/2004/5. sz. ítéletét a Vj-57/2003. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában 
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önmagában nem hoz létre gazdasági erőfölényt574 (a tartós üzleti kapcsolattal jellemezhető 

szerződések esetében mindig felvethető valamelyik fél kiszolgáltatottsága, ezt a helyzetet 

azonban a versenyjog önmagában nem minősíti gazdasági erőfölénynek575). Így tehát, ha a 

szerződés alatt alakul ki az erőfölény, akkor a még nem erőfölényes helyzetben lévő 

vállalkozással szerződéses jogviszonyba kerülő személyek (pl.: fogyasztók) által elfogadott 

általános szerződési feltételek önmagukban fogalmilag nem lehetnek a fogyasztókra (vevőkre) 

kényszerítettnek tekinthetők.576  

 

b) Joggyakorlat 

 

Tekintettel arra, hogy az egyik fél számára indokolatlan előnyt magában hordozó szerződéses 

kikötés értelemszerűen hátrányos a másik fél számára577, ezért elhatárolandók egymástól az 

„indokolatlan előny kikötése” és a „hátrányos feltételek kikényszerítése” versenyjogi 

tényállásai. Míg az előbbi esetében az előny indokolatlansága adja a jogsértés lényegét578, addig 

az utóbbinál a kikényszerítés a tényállás egyik megvalósulási feltétele.579 Ez egyben azt is 

jelenti, hogy amennyiben a kikényszerítés megvalósul, akkor az erőfölényes vállalkozás nem 

hivatkozhat magatartása olyan indokaira, amelyek az előnyszerzés szempontjából egyébként 

figyelembevehetőek lennének.580 Ezenkívül, a joggyakorlat szerint a gazdasági erőfölény ténye 

                                                 

574 Ennek az az oka, hogy amennyiben versenyző piacon kötnek szerződést a felek, akkor a szerződő fél (pl.: 

fogyasztó) döntési szabadságában áll, hogy mely eladóval, szolgáltatóval köt szerződést (tekintettel a versenypiac 

sajátosságaira, az eladók, szolgáltatók között alapvetően rivalizálás van abban a tekintetben, hogy minél 

kedvezőbb (versenyzőbb) ÁSZF-eket kínáljanak a fogyasztóknak a piacon). Ld. továbbá Vj–80/1999 (Tetra Pak 

Hungária Rt.) II. fejezetét 

575 Ld. Vj-2/2003  

576 Vö. Főv. Bír. 7.K. 34383/2005/7. sz. ítéletét a Vj-147/2003. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

versenytanácsi határozat felülvizsgálati eljárásában 

577 Ld. Vj-49/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 24. bekezdését 

578 Ennek megállapításához nem szükséges a kikényszerítés többlet-eleme, elegendő annak az erőfölényes 

vállalkozás számára előnyös tartalma (ld. Vj-66/2004 (Matáv) 133. pont) 

579 Ld. Vj-15/1997 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.) 16. pont, mely szerint „hátrányos feltétel 

kikényszerítése a kikényszerítés miatt önmagában jogsértő, függetlenül a feltétel indokoltságától”. Ld. továbbá 

Legf. Bír. Kf.II. 27.186/1996/3. (Vj-157/1993. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat felülvizsgálati 

eljárásában). A kikényszerítés – ellentétben a büntetőjogban használatos értelmezéssel – alapvetően a másik fél 

máshoz fordulási lehetőségének a beszűkült mivoltára utal (ld. MISKOLCZI BODNÁR Péter, A versenytörvény 

magyarázata, KJK-Kerszöv, 2002, 249. old.)  

580 Ld. BOYTHA / BODÓCSI / KASZAINÉ / NAGY / PÁZMÁNDI / VÖRÖS, Versenyjog, HVG-Orac, 2001., 147. old. 

Figyelemre méltók ebből a szempontból a Vj-82/2004. (T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.) sz. 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 63-83. pontjai, melyek a Tpvt. 21. §-ának a) pontjában rögzített 

„indokolatlan előny kikötése” vagy „hátrányos feltételek elfogadása kikényszerítése” tényállásait kumulatívként 
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önmagában is jelenthet bizonyos fokú kényszerítő erőt a hátrányos feltétel elfogadására, 

azonban a kikényszerítést, mint tényállási elemet csak konkrét magatartás valósíthatja meg.581 

Emiatt e tényállást a versenyjogi joggyakorlat alapján alapvetően nem valamely általános 

szerződési feltételbeli kikötés „követi el”, hanem jellemzően az erőfölényes vállalkozás 

cselekménye582 valósítja meg azt.583  

Az alábbiakban a joggyakorlat alapján azt vizsgálom, hogy a szerződéses jogviszony során a 

gazdasági erőfölényes vállalkozás mely esetekben valósíthat meg általános szerződési feltételek 

révén visszaélést. Vizsgálódásomban – néhány kivételtől eltekintve – elsősorban a magyar 

joggyakorlatot elemzem; ennek oka, hogy az európai uniós jogalkalmazásban csak elvétve 

léteznek olyan ügyek584, amelyek tárgya megegyezne az e részben vizsgált hazai, fogyasztók 

ellen irányuló, kizsákmányoló típusú jogsértésekkel. Ezenkívül azt is elemzés tárgyává teszem, 

hogy a versenyjogi jogalkalmazás kapcsolódhat-e, s amennyiben igen, hogyan a 

fogyasztóvédelmi magánjoghoz. 

 

  

                                                 
említik („[A Tpvt. 21. §-ának a) pontja] szerinti jogsértés megállapításához az alábbi tényállási elemek megléte 

szükséges: a vizsgált magatartás hátrányos következményekkel jár az üzleti partnereknek és előnyt jelent az azt 

alkalmazó vállalkozásnak; a magatartás szerinti feltétel elfogadása az üzleti partner számára "kikényszerített"; a 

magatartás versenyjogi szempontból indokolatlan.”), mely nyilvánvalóan téves értelmezése a hivatkozott 

jogszabályhelynek.  

581 Ld. Vj-49/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat 25. bekezdését; ld. továbbá 

Vj-66/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat 132. pontját  

582  Erre szolgál példaként – többek között – a Tigáz-ügy, melyben az erőfölényesnek minősült vállalkozás – a 

vonatkozó ÁSZF-ek hiányában – nem volt köteles bevonni az érintett és a költségeket közvetlenül viselő 

fogyasztókat egyes kivitelezési munkákat végző vállalkozások kiválasztásába. Ezáltal így a fogyasztók 

kénytelenek voltak a Tigáz által megbízott vállalkozással – a Tigáz illetve az adott vállalkozás közötti szerződéses 

feltételeknek és díjnak megfelelően – szerződni. (ld. Ld. Vj-116/2005 (Tigáz Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.) 120-

124. pontok).  További példa e jogsértéstípusra a FiberNet-ügy, melyben az erőfölényben lévő vállalkozás a 

kábeltelevíziós programcsomag változtatások tekintetében nem adott lehetőséget az előfizető fogyasztóknak arra, 

hogy jelezhessék vonatkozó preferenciáikat a vállalkozás felé. (Ld. Vj-50/2004 (FiberNet) 46. pont).  

583 Ha ugyanis ÁSZF-ként jelenik meg az adott „cselekmény” (pl.: ÁSZF egyoldalú módosítására való 

„felhatalmazás”), akkor azt a versenyjogi jogalkalmazó valószínűsíthetően inkább egyoldalú előny kikötésének 

fogja minősíteni. Ebből a szempontból figyelemre méltó a Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) sz. ügy, melynek 

tárgyát a Raiffeisen Bank azon ÁSZF-módosítása képezte, melyek eredményeként a fogyasztók elő- és 

végtörlesztési díjai közel a kétszeresére emelkedtek.  

584 Szűk körű kivételként ld. Commission decision 1998 Football World Cup OJ [2000] L 5/55, 91. sz. ügyet 
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i) Az erőfölényes vállalkozás a szerződéskötésnél alkalmaz a 

versenyjogba ütköző ÁSZF-eket  

 

A versenyjogi joggyakorlat több példát nyújt arra az esetre, amikor a vállalkozás erőfölényével 

úgy él vissza, hogy a maga számára indokolatlan előnyt köt ki az ÁSZF-ben. Ezt például azzal 

valósíthatja meg, hogy az ÁSZF-ben feltétel nélküli egyoldalú lehetőséget biztosít maga 

számára egy szerződéses kikötés megváltoztatására, továbbá akkor, ha a szerződéses kikötés 

módosítására alapot adó feltételt úgy határozza meg, hogy az a másik fél számára gyakorlatilag 

ellenőrizhetetlen legyen. Az ilyen típusú általános szerződési feltételekkel történő 

szerződéskötés bizonyos esetekben már tényleges alkalmazásuk nélkül is versenyjogi 

aggályokat vethetnek fel. A versenyjog tehát azért tanúsít kiemelt figyelmet erőfölényes 

vállalkozások által uralt piacok felé, mert azokon a fogyasztó választási lehetőségei már eleve 

igen korlátozottak (ilyenek például a hazai jogalkalmazásnak is többször tárgyát képező 

kábeltelevíziós szolgáltatási piacok). 

A Versenytanács, majd jogerősen a Legfelsőbb Bíróság is erőfölénnyel való visszaélésnek 

minősítette az OTP Bank lakáscélú hitelnyújtásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek 

azon kikötését, melynek értelmében a kamat és a kezelési költség egyoldalú 

megváltoztatásának jogosultsága a pénzintézetet a „mindenkori piaci helyzet változásától 

függően” illette meg. A Versenytanács, majd a felülvizsgálat során a Legfelsőbb Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy az OTP Bank erőfölénnyel rendelkezett a lakás jelzáloghitel piacon. Az ilyen 

általánosságban meghatározott szerződéses kikötés ugyanis a szerződő partner számára – a 

másik fél szempontjából – ellenőrizhetetlen és követhetetlen szerződésmódosításra nyújt 

lehetőséget. A kamat, illetőleg kezelési költség növekedésének, illetve csökkenésének alapjául 

szolgáló körülmények a pénzintézet számára igen, a vele szerződő ügyfél számára azonban 

gyakran nem egyértelműek, ezért a túlságosan általános, a hitelfelvevő számára követhetetlen 

és indokoltsága tekintetében ellenőrizhetetlen változási mód meghatározása visszaélésnek 

minősült.585 

A Kábelkom-ügyben586 a jogalkalmazó szintén arra a következtetésre jutott, hogy a 

kábeltelevíziós szolgáltató által a fogyasztókkal kötött ÁSZF-ekben foglalt azon klauzula, mely 

                                                 

585 Ld. Legf. Bír. Kfv.X. 39.138/2001/5. ítéletét a Vj-63/1996. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 

felülvizsgálati eljárásában 

586 Ld. a Fővárosi Bíróság 2.K. 30016/2002. sz., valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27185/2003. sz. ítéleteit a Vj-

5/1999. (Kábelkom Nyíregyháza Kft.) sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában 
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lehetőséget biztosított ezen erőfölényes vállalkozás számára, hogy pusztán úgy módosítsa az 

ÁSZF-et, hogy azelőtt harminc nappal a fogyasztót értesíti, megvalósította az indokolatlan 

előny kikötésének tényállását, s az ennélfogva erőfölénnyel való visszaélésnek minősül. A 

Versenytanács jogértelmezése szerint a szóban forgó ÁSZF azért minősült jogsértőnek, mert az 

az erőfölényes szolgáltatót anélkül jogosította egyoldalúan a szerződésmódosításnál 

figyelembe veendő szempontok meghatározására, hogy a mindenkori teljesítés időpontjában a 

díj a szerződéses partnerek által egyértelműen kiszámítható és ellenőrizhető lett volna, továbbá 

arra vonatkozóan sem tartalmazott rendelkezést, hogy a megváltozott kikötés el nem fogadása 

esetére előírná a közös akarattal történt szerződésmódosítást. 

Megjegyzendő, hogy a versenytanácsi határozat érvelése feltűnő hasonlóságot mutat az 

Irányelv azon rendelkezéseivel, mely szerint tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses 

kikötés, mely feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú 

megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül, továbbá az a klauzula 

is, mely engedélyezi az áru eladójának vagy a szolgáltatás nyújtójának, hogy egyoldalúan 

megemelje az árakat anélkül, hogy ennek megfelelő jogot biztosítanának a fogyasztó számára 

a szerződés felmondására abban az esetben, ha a megemelt ár lényegesen magasabb annál, mint 

amiben a szerződés megkötésekor megállapodtak.587 

A FiberNet Kommunikációs Rt. ellen folytatott versenyfelügyeleti eljárásban a Versenytanács 

megállapította, hogy a vállalkozás már azzal is megvalósította az erőfölénnyel való visszaélés 

tényállását, hogy a vezetékes műsorjel-elosztás szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jében rögzítette 

azt, hogy egyoldalú döntése alapján a programcsomagokban azokban korábban nem szereplő, 

az előfizetők számára jelentős többletköltséggel járó csatornákat helyezhet el.588  

Véleményem szerint figyelemre méltó, hogy az ebben az eljárásban versenyjogilag 

aggályosnak minősített ÁSZF megfeleltethető az Irányelv mellékletében található egyik 

kikötésnek. Ez utóbbi szerint ugyanis tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses kikötés, 

mely feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót arra, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó 

szolgáltatások jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa.589 Nyilvánvaló, 

hogy a programcsomag megváltoztatása a szolgáltatás jellemzőjének módosítását valósítja 

meg. 

                                                 

587 Ld. 13/93/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának j) és l) pontjait 

588 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 

589 Ld. 13/93/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának k) pontját 
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A UPC Magyarország Kft. ügyben590 a Versenytanács, majd az annak határozatát felülvizsgáló 

bíróság az említett erőfölényes kábeltelevíziós szolgáltatót marasztalta el indokolatlan előny 

kikötése miatt: a vállalkozás az általános szerződési feltételeiben azt írta elő, hogy „a szabadáras 

kábeltelevíziós szolgáltatások díját a szolgáltató költség és megtérülés elemzéssel, valamint az 

igénybevett műsorszámtól, illetve programcsomagtól függően határozza meg úgy, hogy a 

szolgáltatási díj minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított 

előző évi fogyasztói árindex mértékének megfelelően módosul. A szolgáltató ezt meghaladóan 

is jogosult a szolgáltatás díját módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a 

kábeltelevíziós szolgáltatást befolyásoló alábbi körülmények indokolják: üzemeltetési, 

működési költségek emelkedése; programválaszték módosulása; hálózat műszaki 

korszerűsítése; jogszabály változása.” A versenyjogi jogalkalmazó a díjemelést érintő ÁSZF-

eket attól függetlenül minősítette indokolatlan előny kikötésének, hogy azt a szolgáltató 

valamelyest kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé kívánta tenni, azonban a versenyjogi kifogás 

abban mutatkozott, hogy a figyelembe veendő szempontok értelmezésére és ezáltal a díjemelés 

konkrét meghatározására a vállalkozást egyoldalúan tette jogosulttá, s így valójában a díj 

mértéke a fogyasztók által nem volt egyértelműen kiszámítható és ellenőrizhető.591  

Ahogy az a fenti eljárásokból is kitűnik, általános szerződési feltételekben gyakran kerül sor 

annak rögzítésére, hogy az amúgy hosszabb távra kötött szerződés keretében a vállalkozás 

miként módosíthatja szolgáltatási díjait. Tekintettel arra, hogy ez az infláció, technikai újítások, 

stb. miatt indokolt lehet, ugyanakkor az erőfölényes vállalkozás piaci helyzeténél fogva a 

fogyasztók máshozfordulási lehetősége korlátozott, ezért a versenyjogi joggyakorlat felállította 

azokat a követelményeket, amelyek mentén ezek a vállalkozások jogszerűen rendezhetik ezeket 

a kérdéseket az ÁSZF-jeikben. Tipikus példáját adja az ilyen típusú ügyeknek a kábeltelevíziós 

szolgáltatási eljárások. A versenytanácsi határozatok alapján a következő ÁSZF-ek tűnnek 

összeegyeztethetőnek a versenyjogi követelményekkel.592 Egyik lehetőség, hogy amennyiben 

a fogyasztó nem fogadja el a díjemelést, akkor a vállalkozás fordul bírósághoz és annak 

döntéséig tűri, hogy a fogyasztó csak az emelés előtti díjat fizeti, nem zárva ki azonban őt a 

                                                 

590 Ld. Főv. Bír. 2K. 31008/2001. sz. ítéletét a Vj–126/2000. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

versenytanácsi határozat felülvizsgálati eljárásában.  

591 Ld. a Vj–42/2003. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatot, melyben egy erőfölényes 

kábeltelevíziós szolgáltató az ÁSZF-jei közé illesztette azt a kikötést, mely lehetővé tette a fogyasztók számára, 

hogy megtekintsék az adott díjváltoztatás alapjául szolgáló kalkulációit – erre való tekintettel a Versenytanács 

jogszerűnek találta a vizsgált ÁSZF-et. 

592 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 14. pontját; ld. ezenkívül Vj-126/2000 (UPC Magyarország 

Kft.) XIV. fejezetét 
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szolgáltatás nyújtásából (ezt az erőfölényes vállalkozás csak úgy teheti, hogy egyben rendezi 

az ÁSZF-jében, hogy a megemelt díj el nem fogadásakor milyen jogosultságok illetik a 

fogyasztót).593 Másik lehetőség az ún. csúszó árklauzulának az ÁSZF-ekbe történő 

inkorporálása.594 Az első esetben a vállalkozás szempontjából sérelmes lehet, hogy a 

díjemelésnek a későbbiekben a bíróság által indokoltnak minősített részét sem tudja 

érvényesíteni, a második esetben pedig a nincs lehetősége az előre nem kalkulált, „váratlan” 

indokolt költségek díjba való beépítésére.595 Éppen ezért tartja a versenyjogi jogalkalmazó is 

mindkét szerződő fél számára a legmegfelelőbbnek tűnő megoldásnak azt, ha a vállalkozás 

rögzíti az ÁSZF-jeiben, hogy milyen lehetőséget biztosít a fogyasztók számára a díjemelésre 

vonatkozó, valós adatokon nyugvó, érthető formában elkészített számításai megismerésére és 

ellenőrzésére.596 

Kiemelendő továbbá, hogy a fogyasztó imént említett megismerési és ellenőrzési lehetőségének 

ténylegesnek kell lennie. A FiberNet ÁSZF-jei kapcsán indult versenyfelügyeleti eljárásban a 

Versenytanács jogsértőnek minősítette ugyanis, hogy az erőfölényes vállalkozás csak elvi, 

formális és nem tényleges lehetőséget biztosított a fogyasztói számára az egyoldalú 

díjmódosítás mikéntjének megismerésére: azokba ugyanis kizárólag budapesti telephelyén 

lehetett betekinteni, holott a fővárosban és környékén az előfizető fogyasztóinak mindössze 10-

15 százaléka lakott.597 

Fontos adalékát adta a vonatkozó joggyakorlatnak a MATÁVkábelTV Kft., mint erőfölényes 

vállalkozás ÁSZF-jei ellen indult versenyfelügyeleti eljárás, melyben a Versenytanács 

megállapította, hogy az erőfölényes vállalkozások esetében nem hárítja el a jogsértés 

megállapíthatóságát az ÁSZF-nek az a kikötése, mely szerint fogyasztók maguk is 

felmondhatják a szerződést az indokolatlan feltételre alapított díjemelés miatt. Ennek oka, hogy 

                                                 

593 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 14. pontjának a) alpontját; ld. továbbá Vj-5/2005 (FiberNet 

Kommunikációs Rt.) 85. pontjának a) alpontját 

594 Ehhez kapcsolódó többletkövetelmény, hogy „[n]em elégséges […] az általános szerződési feltételekben 

szerepeltetni a Legfelsőbb Bíróság GK 68. számú állásfoglalása szerinti csúszó árklauzulát, például a Központi 

Statisztikai Hivatal által megadott fogyasztói árindex mértékének megfelelő díjemelést irányozva elő, ha a 

díjemelésre vonatkozó további rendelkezés egyoldalú értelmezésére jogosítják fel a szolgáltatót, anélkül, hogy a 

mindenkori teljesítés időpontjában a díj egyértelműen kiszámítható és ellenőrizhető lenne. A kikötött egyoldalú 

díjközlés alapot ad arra is, hogy a díjemelésre – az általános szerződési feltételekben szereplő általános 

megfogalmazás alapján – alapos ok nélkül kerüljön sor.” (ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 14. 

pontjának a) alpontját). Ld. továbbá Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 85. pontjának b) alpontját 

595 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 14. pontjának c) alpontját 

596 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 14. pontjának c) alpontját; ld. továbbá Vj-5/2005 (FiberNet 

Kommunikációs Rt.) 85. pontjának b) alpontját 

597 Ld. Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 84. pontját; ld. továbbá Vj-18/2002 (UPC) 106-108. pontjait 
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ebben az esetben – mivel nincs ésszerűen helyettesítő szolgáltatás, áru a piacon – valójában 

kizárnák magukat a szolgáltatásból (azon fogyasztók esetében, akik piaci viszonyok között 

kötöttek szerződést – tekintettel arra, hogy ezután megvan a tényleges lehetőségük arra, hogy a 

piacon más szolgáltatóhoz forduljanak – a szerződés polgári jog szerinti felmondása egy reális 

lehetőség, az erőfölényes vállalkozással szerződők esetében azonban nyilvánvalóan nem az). 

Az imént említett ügyben az az ÁSZF is jogsértőnek minősült, amely alapján a vállalkozás 

rendes vagy rendkívüli felmondással kizárhatja azt a fogyasztót a szolgáltatásból, aki a 

megemelt szolgáltatási díjat ugyan nem, azonban a korábbi díjat hajlandó lenne fizetni.598  

Az iménti ügy kapcsán érdemes észrevételezni, hogy a versenyjogi jogalkalmazó a 

fogyasztóvédelmi magánjoghoz képest szigorúbb követelményt támaszt, ugyanis míg a 

93/13/EGK Irányelv szerint tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses klauzula, mely 

engedélyezi az eladó vagy szolgáltató számára, hogy saját belátása szerint felbontsa a 

szerződést, ugyanakkor ezt a lehetőséget nem biztosítja a fogyasztó számára599, addig a 

versenyjogi joggyakorlat értelmében nem hárítja el a jogsértés megállapíthatóságát az 

erőfölényes vállalkozás által a fogyasztó számára biztosított azon ÁSZF, mely szerint a 

fogyasztó felmondhatja a szerződést. Ezzel ugyanis a fogyasztó – ahogy arra a fentiekben 

utaltam – magát zárná ki a szolgáltatásból.  

A Versenytanács az ELMŰ ellen folytatott versenyfelügyeleti eljárásban azt állapította meg, 

hogy a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás indokolatlan előnyt kötött ki azáltal, hogy 

általános szerződési feltételeiben túlzott mértékű kártérítés fizetését rendelte fogyasztói fizetési 

késedelem esetére.600 Megjegyzendő, hogy a jogalkalmazó az ELMŰ-nek a fogyasztói 

késedelmes díjfizetésből adódó közvetlen kár megtérítési igényét jogszerűnek minősítette, 

azonban a közvetett kárra vonatkozó követelését versenyjogilag jogellenesnek tartotta. 

Az imént említett versenyfelügyeleti eljárás abból a szempontból is érdekes, hogy az 

erőfölényes vállalkozás jogszerűtlennek minősített magatartása szintén megfeleltethető a 

93/13/EGK Irányelv azon kikötésének, melynek értelmében tisztességtelennek tekinthető az a 

szerződéses klauzula, mely a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul magas 

összeg megfizetését követeli meg kártérítés címén.601  

                                                 

598 Ld. Vj-10/2001 (XII. fejezet).  

599 Ld. 93/13/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának f) alpontját 

600 Ld. Vj-66/2005 (ELMŰ) 30-31. pontok 

601 Ld. 93/13/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának e) alpontját 
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Megjegyzendő továbbá, hogy az is jogsértőnek minősülhet, ha az erőfölényes vállalkozás nem 

rendez egy bizonyos helyzetet az általános szerződési feltételeiben. Ilyennek minősülhet 

például az az eset, amikor az ÁSZF-ek – megfelelő, amúgy a versenyjogi joggyakorlatban előírt 

elvek mentén – feljogosítják a vállalkozást a díjemelésre, azonban nem rendezik azt a kérdést, 

hogy a fogyasztót (pl. kábelszolgáltatás előfizetőjét) a megemelt díj el nem fogadása esetére 

milyen jogok illetik meg. Ebből következően, ha például az esedékes díj meg nem fizetése az 

ÁSZF-ek szerint felmondási oknak minősül, akkor a szerződés megszűnését eredményezi az is, 

ha a szerződéses partner a megemelt díjat nem egyenlíti ki.602  Egyértelmű, hogy ez a helyzet 

azért igényel versenyjogi beavatkozást, mert egy ilyen esetben a szerződés automatikus 

megszűnése miatt a fogyasztó máshoz fordulási lehetősége – a szolgáltató monopolista vagy 

erőfölényes piaci helyzete miatt – kizárt vagy korlátozott. 

Ahogy arra a fentiekben utaltam, a közösségi (európai uniós) jogalkalmazásban – szemben a 

magyarral – gyakorlatilag egyáltalán nem léteznek olyan ügyek, amelyekben vállalkozások 

általános szerződési feltételek révén közvetlenül fogyasztókkal szemben éltek volna vissza 

erőfölényükkel. Ennek oka feltehetőleg abban rejlik, hogy az ÁSZF-ek általi visszaélések – az 

ÁSZF-ekre irányadó, különböző nemzeti jogrendszerek miatt – alapvetően az egyes tagállami 

határokon belül jelennek meg, s így emiatt a szóban forgó jogsértéstípusok feltételezhetően 

olyanok, hogy azok esetében a tagállamok közötti kereskedelem érintettségére való 

alkalmasság jellemzően nem áll fenn. 

Tekintettel annak sajátos, nemzeti szervezésű, ám a kereslet szempontjából mégis erősen 

nemzetközi jellegére, az 1998. évi labdarúgó-világbajnokság kapcsán merült fel egy olyan 

közösségi versenyjogi ügy, mely ÁSZF-ek révén történő erőfölénnyel való visszaélésre 

szolgáltatott példát.603 Az Európai Bizottság megítélése szerint a versenyjogi értelemben 

vállalkozásnak minősülő világbajnoksági szervezőbizottság (Comité français d’organisation 

de la Coupe du monde de football 1998) egyes futballmérkőzésekre szóló belépőjegyek 

forgalmazására vonatkozó ÁSZF-jének egyik kikötése azért minősült tisztességtelennek, s 

ennélfogva erőfölénnyel való visszaélésnek, mert az bizonyos, az említett sporteseményt 

megelőző értékesítési időszak kezdetén a jegyvásárláshoz feltételül szabta, hogy a jegyet 

vásárolni szándékozó fogyasztó rendelkezzen francia postacímmel – ebből következően a 

Franciaországon kívüli fogyasztói körrel valójában létre sem jöhetett a szerződés. Az Európai 

                                                 

602 Ld. Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.) XIV. fejezetét; ld. továbbá Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs 

Rt.) 14. pontját; ld. ezenkívül Vj-23/2006 (11.1. pont); Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 84. pontját 

603 Ld. Commission decision 1998 Football World Cup OJ [2000] L 5/55, 91. pontját 
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Bizottság azért tartotta szükségesnek a versenyjogi beavatkozást, mert egyedi, jelentős számú 

potenciális európai uniós fogyasztót érintő rendezvényről volt szó.  

A fentiekben elemzett ügyek fényében különösen érdekes a joggyakorlatban a – versenyjogi 

területen született, a dissztertációban részletesen elemzett – Bagnasco-ügy.604 Ennek figyelemre 

méltó vonulata volt, hogy az Európai Bíróság az EKSz. 85. cikkének (1) bekezdése szerinti 

versenykorlátozás elemzése mellett annak lehetőségét is tárgyalta, hogy az olasz bankok 

túlnyomó többségét tömörítő Olasz Bankszövetség (ABI) tagvállalkozásai lehettek-e közös 

erőfölényben, illetve az ÁSZF-előírások révén visszaélhettek-e azzal. Figyelemre méltó, hogy 

eltérő a főtanácsnoki indítvány és az európai bírósági ítélet érvelése. A főtanácsnok szerint azért 

nem áll fenn a közös erőfölény, mert a bankoknak az ABI-ban vállalt tagsága nem hozott létre 

közöttük olyan szoros intézményi kapcsolatot, amelynek következtében ugyanolyan üzleti 

stratégiát alakítottak volna ki.605 Az ABI-ban való tagság ugyanis nem akadályozta meg a 

bankokat abban, hogy önálló üzletpolitikát folytassanak a szóban forgó piacon.606 Fontos a 

főtanácsnoki indítványnak az a kitétele is, mely szerint abban az esetben, ha elfogadnánk azt, 

hogy az ABI tagjai közös erőfölényben vannak, akkor az összes olyan szakmai szövetségnek a 

tagvállalkozásait is közös erőfölényben lévőnek kellene tartanunk, amelynek a piacon 

tevékenykedő vállalkozások jelentős része a tagja. Ez pedig valójában az erőfölénnyel való 

visszaélés tilalma szabálya alkalmazásakor a versenykorlátozó megállapodás tilalma 

tényállását megvalósító tények „újrafelhasználását” („recycling”) jelentené.607 Az Európai 

Bíróság ítéletében ugyanakkor expressis verbis kijelentette, hogy nem is szükséges vizsgálni az 

ABI tagvállalkozásai esetleges közös erőfölényét, mert az olyan ÁSZF, amely lehetővé teszi a 

bankok számára, hogy a folyószámla hitelszerződésekben – olyan objektív tényezők, mint a 

pénzpiaci fluktuációk alapján – bármikor módosítsák a kamatlábat, semmilyen körülmények 

között nem valósíthat meg az EKSz. 86. cikke (jelenleg: EUMSz. 102. cikke) szerinti 

                                                 

604 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

Európai Bírósági Határozatok Tára 1999. I-00135. old. 

605 Vö. a vonalhajózási konferenciák szolgáltatásai kapcsán hozott joggyakorlattal, mely szempontokat ad a közös 

erőfölény megállapíthatóságára: ld. Joined Cases T-68/89, T-77/89 and T-78/89 SIV v Commission [1992] ECR 

II-1403, 359. pont; ld. továbbá Joined Cases T-24/93, T-25/93, T-26/93 and T-28/93 Compagnie Maritime Belge 

Transports and Others v Commission [1996] ECR II-1201, 65. pont 

606 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 45-59. pontjait 

607 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 51. pontját 
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erőfölénnyel való visszaélést.608 Látható tehát, hogy az Európai Bíróság az erőfölény 

meglétének vizsgálata helyett a visszaélésszerűség elemzésére helyezte a hangsúlyt, s 

állapította meg így, hogy egy ilyen tartalmú ÁSZF-fel fogalmilag kizárt a visszaélés. 

Figyelembe véve a jelen ítéletnek a versenykorlátozó vállalati szövetségi döntés kapcsán fent 

elemzett tételeit, úgy tűnik, hogy az Európai Bíróság ezzel azt sugallja, hogy ha egy adott 

ÁSZF-előírás a tartalma alapján nem képes arra, hogy érzékelhető versenykorlátozó hatással 

bírjon a közös piaci versenyre („appreciable effect on competition”609), akkor az erőfölénnyel 

való visszaélés is kizárt (ebben az esetben ugyanis – büntetőjogi hasonlatot használva – 

„alkalmatlan eszközzel” elkövetett „kísérletről” beszélünk).  

Véleményem szerint érdemes értékelni a Versenytanács, majd a Legfelsőbb Bíróság OTP 

Bank-ügyben hozott, fent elemzett döntését610 az Európai Bíróság Bagnasco-ügyben hozott 

ítéletének fényében. Az összevetés során arra a következtetésre juthatunk, hogy a magyar 

jogalkalmazó az uniós döntéshozóhoz képest szigorúbb mércét támasztott, hiszen a hazai 

döntés a pénzintézet ÁSZF-jének azon kikötését, amely szerint a kamat és a kezelési költség 

egyoldalú megváltoztatásának jogosultsága a pénzintézetet a „mindenkori piaci helyzet 

változásától függően” illeti meg, erőfölénnyel való visszaélésnek minősítette, míg az uniós 

jogalkalmazó hasonló tényállásnál nem állapította meg ezt a típusú versenyjogi 

jogellenességet.611  

Figyelemre méltó továbbá, hogy az említett versenytanácsi határozat által kifogásolt magatartás 

megfeleltethető a 93/13/EGK Irányelv azon kikötésének, mely szerint tisztességtelennek 

tekinthető az a szerződéses kikötés, mely az eladó vagy a szolgáltató számára kizárólagos jogot 

biztosít arra, hogy a szerződés bármely feltételét értelmezze.612 

 

                                                 

608 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

54-59. pontjait 

609 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

35. pontját 

610 Ld. Legf. Bír. Kfv.X. 39.138/2001/5. sz. ítéletét a Vj-63/1996. sz. ügyben 

611 Az OTP Bank ügy ugyan Magyarország európai uniós csatlakozása előttre datálódik, azonban jelenleg is 

megengedett, hogy az erőfölényes ügyek vonatkozásában a tagállami jogalkalmazó szigorúbb mércét alkalmazzon, 

mint az európai uniós joggyakorlat (ld. 1/2003/EK tanácsi rendelet (OJ [2003] L1/1) 3. cikkének (2) bekezdését, 

valamint Preambulumának 8. pontját. 

612 Ld. 13/93/EGK Irányelv Mellékletének 1. pontjának m) alpontját 
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ii) Az erőfölényes vállalkozás a szerződéses jogviszony során él vissza az 

ÁSZF-ek révén erőfölényével 

 

Eltérően a fentiekben vázolt helyzettől – amelyben az erőfölényben lévő vállalkozás már a 

szerződéskötéskor a versenyjogot sértő általános szerződési feltételeket köt ki – az a helyzet is 

előfordulhat, hogy a már a szerződéskötéskor is erőfölényben lévő vállalkozás a szerződéses 

jogviszony fennállta alatt valósít meg jogsértést. Erre szolgálhat példaként az a helyzet, 

melyben az erőfölényes vállalkozás a szerződés egyoldalú értelmezésével vagy más módon (pl.: 

szerződésszegéssel) a másik szerződéses felet a kizárólag számára előnyös, s ennélfogva a 

másik félnek hátrányos feltétel elfogadására kényszerít vagy igyekszik kényszeríteni.613 

Ahogy arra a versenyjogi joggyakorlat rámutatott, az erőfölényes vállalkozás ÁSZF-je 

díjváltoztatásra vonatkozó szabályainak jogszerűsége és a díjemelés vagy maga a díj 

jogszerűsége között jogi szempontból nincs közvetlen kapcsolat, tehát „a „jó” ÁSZF 

rendelkezés mellett is lehet jogsértő a díj, illetve a jogsértő ÁSZF […] nem jelent egyben 

„rossz” díjat is”.614  

Példaként hozható a Raiffeisen-ügy, melyben a GVH azt vizsgálta, hogy a bank indokolatlan 

előny kikötésének615, s így erőfölénnyel való visszaélésnek minősült-e azon piaci magatartása, 

amelynek során egyoldalú szerződésmódosítással a szabad felhasználású és a lakáscélú 

jelzáloghitelek egyes termékei esetében az elő- és végtörlesztési díjat közel a kétszeresére 

emelte. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó szerződéseknek igen hosszú a futamideje, a 

prudenciális követelmények, valamint a hitelezési kockázatok ésszerű mértékűre történő 

csökkentésének célja miatt – alkalmazkodandó a pénzpiaci körülményekhez – alapvetően nem 

kifogásolható, hogy a pénzintézet egyoldalú szerződésmódosítási lehetőséget épít az ÁSZF-

jeibe.616 A versenytanácsi határozat szerint a fogyasztó az adott esetben nem volt döntési 

                                                 

613 Ld. Vj-94/1993; ld. továbbá Miskolczi Bodnár Péter, A versenytörvény magyarázata, KJK-Kerszöv, 2002, 249. 

old. Hangsúlyozandó – ahogy arra a fentiekben már utaltam –, hogy a versenyjogi jogsértés megállapításához 

elengedhetetlen, hogy az eljárás alá vont vállalkozás olyan általános gyakorlatáról (üzletpolitikájáról) legyen szó, 

amelynek hatása a piacon jelentkezik. Erre vonatkozóan ld. Vj-48/1997 (Digitel-2002 Rt.); ld. továbbá Vj-3/1996 

(Goldsun Hűtőipari Rt). 

614 Ld. Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 87. pontját; ld. továbbá Miskolczi Bodnár Péter, A 

versenytörvény magyarázata, KJK-Kerszöv, 2002, 250. old. 

615 Megjegyzendő, hogy a versenyfelügyeleti eljárás a fogyasztókkal való üzleti kapcsolatban a Raiffeisen Bank 

javára indokolatlan előnyök biztosítása mellett azt is valószínűsítette, hogy a vizsgálandó magatartás potenciálisan 

indokolatlanul akadályozta a Raiffeisen Bank versenytársainak piacralépését, illetve hátrányosabbá tette piaci 

helyzetüket (ld. Vj-63/2008 (Raiffeisen Bank Zrt.) 2. pont) 

616 Ld. Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) sz. versenytanácsi határozat 37. pontját 
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helyzetben: egyrészt nem volt a piacon olyan banki termék, amely esetében a banknak ne lenne 

egyoldalú szerződésmódosítási jogosultsága, másrészt pedig a jogszabály617 által előírt, az 

egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó időbeli követelmények rövidsége miatt a fogyasztó 

feltehetőleg nem is szerez tudomást ennek tényéről, vagy ha igen, akkor sem képes hatékonyan 

lépni a piaci sajátosságok (pl.: magas bankváltási költség) miatt.618 Ebből következően a bank 

által jelentősen megemelt elő- és végtörlesztési díjak megemelése kétségkívül megnövelte a 

kilépési költségeket, s ez a bankváltást is nyilvánvalóan nehezebbé (költségesebbé) tette. Ennek 

hiányában okszerűen magasabb lett volna a hitelkiváltó végtörlesztők száma.619 A 

Versenytanács az eljárásban – tekintettel a Raiffeisen Tpvt. 75. §-ának (1) bekezdése szerinti 

kötelezettségvállalására620 (pl.: az elő- és végtörlesztési díj részleges visszatérítése) – nem 

állapította meg sem a jogsértést, sem annak hiányát.621  

Véleményem szerint a Raiffeisen-ügyben elfogadott kötelezettségeket fogyasztóvédelmi 

magánjogi szempontból is érdemes elemezni. A Tpvt. 75. §-ának (1) bekezdése szerinti 

kötelezettségvállalás értelmében a Raiffeisen Bank köteles (i) az elő- és végtörlesztési díj 

részleges visszatérítésére; (ii) arra, hogy a visszatérítés lehetőségéről az arra jogosultakat 

írásban közvetlenül értesítse úgy, hogy annak alapjaként a GVH vonatkozó végzését jelöli meg, 

anélkül hogy ahhoz megjegyzéseket fűzne; (iii) a fogyasztók számára az elő- illetve 

végtörlesztés lehetőségének megadására, valamint az erről történő tájékoztatásra; (iv) továbbá 

a teljes vagy részleges előtörlesztési díjaknak az ügyfelek számára történő hátrányos 

változtatása esetén az irányadó tizenöt napos hirdetményi határidőnek kilencven napra történő 

megemelésére.622 Úgy tűnik, hogy a Versenytanács határozatában „nem merte” kimondani a 

Raiffeisen Banknak a releváns piacon esetlegesen fennálló erőfölényes helyzetét, azonban a 

verseny és a fogyasztók szempontjából hátrányosnak ítélte mind a piaci helyzetet (minden bank 

hasonló egyoldalú ÁSZF-módosítási jogot köt ki, tehát a fogyasztónak nincs reális döntési 

lehetősége), mind pedig a pénzintézet konkrét magatartását (az elő- és végtörlesztési díj jelentős 

megemelésével a Raiffeisen Bank jelentős kilépési – és így bankváltási – korlátot emelt az 

                                                 

617 Ld. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 210. §-át 

618 Ld. Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) sz. versenytanácsi határozat 38. és 42. pontjait 

619 Ld. Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) sz. versenytanácsi határozat 42. pontját 

620 A kötelezettségvállalás gyakorlati alkalmazására vonatkozóan ld. BASSOLA Bálint / KÉKUTI Ákos / MAROSI 

Zoltán, „Versenyjogi vádalku – a kötelezettségvállalás intézménye kritikus szemmel”, in: Magyar Jog 2011/12, 

722-730. old. 

621 Szintén kötelezettségvállalással végződött a hasonló tárgyú Vj-12/2006. sz. (Országos Takarékpénztár és 

Kereskedelmi Bank Nyrt.), szintén erőfölénnyel való feltételezett visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárás. 

622 Ld. Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) sz. versenytanácsi határozat rendelkező részét 
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esetleg váltani szándékozó fogyasztók elé). A Versenytanács a fenti kötelezettségvállalások 

elfogadásával erre a strukturális és magatartásbeli problémákat felvető piacon alapvetően 

polgári jogi, fogyasztóvédelmi magánjogi válaszokat adott: az elő- és végtörlesztési díj 

részleges visszatéríttetése tipikusan polgári bíróság – és nem pedig közigazgatási hatóság – által 

alkalmazott eszköznek tekinthető, valamint a teljes vagy részleges előtörlesztési díjaknak az 

ügyfelek számára történő hátrányos változtatása esetén irányadó hirdetményi határidőnek a 

növelése pedig szintén fogyasztóvédelmi magánjogi gyökerűnek értékelhető. Mindehhez 

hozzátartozik, hogy a versenytanácsi határozatban foglalt kötelezettségvállalás által valójában 

„felülíródott” a vonatkozó jogszabályi előírás, ugyanis a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 210. §-ának (6) bekezdése alapján a 

vonatkozó határidő – a versenytanácsi határozat meghozatalának időpontjában – tizenöt nap 

volt.623 

Kiemelendő továbbá a Versenytanács határozatának az a megállapítása, amely szerint a 

döntésének „eredményeként bekövetkező részleges visszatérítés ténye önmagában nem 

korlátozza az ügyfelek azon jogát, hogy esetleges polgári jogi igényeiket érvényesítsék.”624 

Véleményem szerint figyelemre méltó, hogy a Versenytanács fontosnak tartotta a fogyasztók 

figyelmét felhívni erre az amúgy a Tpvt.-ben is megtalálható szabályra625, ezzel ugyanis a 

versenyjogi jogalkalmazó feltételezhetően azt kívánta kiemelni, hogy a versenyfelügyeleti 

eljárás még akkor sem helyettesítheti a magánjogi igényérvényesítést, ha az előbbi tényleges – 

                                                 

623 A Hpt. jelenleg hatályos 210. §-ának (3) bekezdése értelmében a „[f]ogyasztóval kötött kölcsönszerződésben 

vagy pénzügyi lízingszerződésben az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet 

egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, 

egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát a hitelező akkor 

jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés 

tartalmazza, valamint a hitelező árazási elveit írásban rögzítette.” Ezen szerződések esetén – a Hpt. 210. §-ának 

(6) bekezdése szerint – „kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást 

[…] a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A 

módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről […] az érintett ügyfeleket postai 

úton vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni kell. A módosítással kapcsolatos 

tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen 

hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni.” 

624 Ld. Vj-63/2008 (Raiffeisen Bank Zrt.) 45. pont 

625 Ld. Tpvt. 88/A. §-át, melynek értelmében „[a] Gazdasági Versenyhivatalnak [a Tpvt.] 45. §-ával megállapított, 

a 70. §-ának (1) bekezdése alapján a közérdek érvényesítésére irányuló hatásköre nem zárja ki az [a Tpvt.] III-V. 

Fejezetében foglalt rendelkezések megsértésére alapított, [a Tpvt.] 11. §-ának (3) bekezdésében és 93. §-ában 

említett polgári jogi igények közvetlenül bíróság előtti érvényesítését.” 
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a polgári bíróságokéhoz hasonló – beavatkozást valósít meg a magánjogi jogviszonyokba (ld. 

bizonyos mértékű díj visszatéríttetése).626  

 

iii) A vállalkozás a szerződéskötéskor nincs erőfölényes helyzetben, de a 

vélelmezhetően visszaélésszerű magatartása tanúsításánál már ilyen 

piaci pozícióval rendelkezik  

 

Felmerülhet az a helyzet is, amelyben a vállalkozás a szerződéskötés pillanatában még nem 

rendelkezik erőfölénnyel, azonban a szerződéses kapcsolat során a piaci körülmények, valamint 

a vállalkozás helyzete úgy változik, hogy immár megállapítható a vállalkozás erőfölényes 

helyzete.  

A versenyjogi joggyakorlat értelmében nem minősül gazdasági erőfölénnyel való 

visszaélésnek, ha a vállalkozás a még nem gazdasági erőfölényes helyzetben kötött 

szerződésben biztosított jogával élve okoz hátrányt szerződéses partnerének, függetlenül attól, 

hogy a hátrányokozás az időközben kialakult gazdasági erőfölényes helyzetben következik 

be.627  

Az imént hivatkozott megállapítás nemcsak versenyjogi, de magánjogi szempontból is 

tanulságos. A versenyjogi jogalkalmazó ezzel azt rögzíti, hogy versenyjogi eszközökkel nem 

indokolt az olyan szerződő fél védelme, aki egy számára kedvezőtlen szerződéses kapcsolatba 

külső kényszer nélkül, továbbá egyéb alternatív választási lehetőségek mellett lép be. Ezek azért 

adottak, mert a szerződéskötés pillanatában az ÁSZF-et támasztó fél nincs erőfölényben, tehát 

az ÁSZF-et elfogadó félnek van tényleges választási lehetősége. A szerződéskötéskor a 

szerződő félnek tehát számolnia kell a szerződésben foglalt kikötésekkel. Magánjogi 

szempontból nyilvánvalóan más a helyzet, ha az adott kikötés – polgári jogi értelemben – 

tisztességtelennek minősül, erre a helyzetre ugyanis más, mégpedig kötelmi jogi 

jogkövetkezmények vonatkoznak.628 

                                                 

626 A kötelezettségvállalás intézményének kritikai elemzését ld. BASSOLA Bálint / KÉKUTI Ákos / MAROSI Zoltán, 

Versenyjogi vádalku? A kötelezettségvállalás intézménye kritikus szemmel, in: Magyar Jog, 2011. 12. sz., 722-

730. old. 

627 Ld. Vj–124/1998 (Szegedi Tejipari Rt.), valamint Vj–57/2003 (Korona 2001 Ingatlanforgalmazó Kft.). Eltérő 

lehet azonban a versenyjogi megítélés, ha az immár erőfölényes vállalkozás olyan magatartást tanúsít, amelyre a 

még nem erőfölényes helyzetben megkötött szerződés nem biztosít jogszerűen lehetőséget. Ebben az esetben 

ugyanis a versenyjogi jogalkalmazó megállapíthatja az erőfölénnyel való visszaélést. 

628 Ld. 1. részt 
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C) A fogyasztóvédelmi magánjog szerepe és annak korlátai az erőfölénnyel 

való visszaélés versenyjogi megítélésében 

 

Kapcsolódva a fentiekben kifejtettekhez, a tárgyalt versenyjogi joggyakorlat alapján a 

fogyasztóvédelmi magánjog és a versenyjog kapcsolódására vonatkozóan az alábbi 

következtetések vonhatók le. 

Elöljáróban – főszabályként – kijelenthető, hogy a versenyjogi joggyakorlat értelmében a 

versenyjogi szabályokon kívüli rendelkezéseknek való megfelelés nem jelenti akadályát az 

általános szerződési feltételek versenyjogi kontrolljának.629 Ennek kapcsán három megállapítás 

tehető. Egyrészről a vállalkozások piaci magatartásának megítélésére a Gazdasági 

Versenyhivatal rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.630 Másrészről még akkor is, ha korábban 

az adott ÁSZF-eket alávetették valamely közigazgatási intézmény (pl. Hírközlési Hatóság) 

általi ellenőrzésnek, ez a szerv versenyjogi szempontból nem értékel(het)te az ÁSZF-eket.631 

Harmadrészről, annak ténye, hogy egy polgári bíróság megállapította a Ptk. alapján az adott 

általános szerződési feltétel tisztességtelenségét, nem jelenti azt, hogy a versenyjogi 

jogalkalmazó is marasztaló döntésre jut ugyanezen kikötés kapcsán. Ennek oka, hogy míg a 

jogalkalmazó a nem gazdasági erőfölényben álló vállalkozás által alkalmazott ÁSZF-ek 

értékelését a fogyasztóvédelmi magánjog logikája, általános elvei, stb. fényében végzi, addig, 

amennyiben ugyanezt a magatartást erőfölényes vállalkozás tanúsítja, akkor azt a versenyjog 

rendszerében ítéli meg (előfordulhat tehát, hogy még azonos tényállás mellett is – tekintettel 

arra, hogy eltérő a két eljárás jogalapja – a jogszerűség-jogellenesség szempontjából eltérő 

végeredményű érdemi döntés születhet632).  

A joggyakorlat szerint a Versenytanács „a Ptk. nem erőfölényes vállalkozásokra vonatkozó 

szabályait értelemszerűen nem alkalmazza, illetve alkalmazhatja”.633 Az egyes jogágak és az 

azokban foglalt szabályok érvényre juttatására hivatott személyek, szervek, intézmények 

                                                 

629 Ld. Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 83. pontja 

630 Ld. Tpvt. 1. §-át és 33. §-ának (2) bekezdését. 

631 A joggyakorlatból ld. Vj-48/2002 Kábel Televízió Szolgáltató Kft., 12.1. pont; ld. továbbá Vj-100/2002 Magyar 

Távközlési Rt., 63. pont; ld. ezenkívül Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet; Vj-23/2006 (11. 

pont); Vj-16/2006 (79. pont) 

632 Ld. Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet 

633 Ld. Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet 
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feladatköreinek elhatárolásának elve alapján ez a megállapítás nyilvánvalóan helytálló, 

azonban véleményem szerint érdemes kiemelni azt, hogy a versenyjogi jogalkalmazó – a 

későbbieknek kifejtetteknek megfelelően – számos esetben igenis támaszkodhat a 

fogyasztóvédelmi magánjog egyes jogintézményeire.634  

Következik ez egyrészt a versenyjogi joggyakorlatnak abból a megállapításából, amely szerint 

„míg a gazdasági erőfölényben nem lévő – piaci viszonyok között szolgáltató – vállalkozások 

jogviszonyait a Ptk. rendezi, addig a jelentős piaci hatalommal bíró vállalkozások szerződéses 

magatartásának megítélése – az általa szabályozott jogviszonyok sajátos természete miatt – a 

Tpvt. alapján történik, azzal azonban, hogy az ÁSZF-et használó erőfölényes vállalkozások 

magatartásának megítélésénél a Ptk. – illetve az azon alapuló más jogszabály – zsinórmértékül 

szolgál.”635 Másrészt pedig abból a versenyjogi jogalkalmazásban következetesen alkalmazott 

elvből is erre a következtetésre lehet jutni, melynek értelmében a gazdasági erőfölényben lévő 

vállalkozásoknak minimálisan azokat a szabályokat be kell tartaniuk, melyeket az ÁSZF-ekre 

vonatkozó egyéb jogszabályok (pl.: Ptk.) előírnak.636 Harmadrészt, a vonatkozó szakirodalom 

szerint az a szerződéses kikötés, amely a fogyasztóvédelmi magánjog (Ptk.) alapján 

tisztességtelennek minősül, az valószínűsíthetően – gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás 

által alkalmazva – alkalmas arra, hogy beleütközzön a Tpvt. erőfölénnyel való visszaélés 

tilalmába.637 Álláspontom szerint ez a megállapítás kiegészítendő azzal, hogy a versenyjogi 

elmarasztalás csak abban az esetben merülhet fel, ha az erőfölényes vállalkozás vizsgált 

magatartása piaci hatással is bír. Ez utóbbi követelményt nélkülöző jogalkalmazási felfogás 

ugyanis arra vezetne, hogy a Tpvt. által szabályozott, a Gazdasági Versenyhivatal és a 

bíróságok versenyjogi jogalkalmazási tevékenysége révén megvalósuló versenyvédelem a 

jogalkotó szándékával ellentétes tartalmat nyerne.  

                                                 

634 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy maga a versenyjogi joggyakorlat is utalást tesz iránymutatásként egyes 

fogyasztóvédelmi magánjogi szabályokra (ld. pl. Ld. Vj-126/2000. sz. (UPC Magyarország Kft.) 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat XV. fejezetét, mely szerint a „[vizsgált] magatartás az ÁSZF-et 

piaci viszonyok között alkalmazó vállalkozások esetén is jogsértő lehet a fogyasztóval kötött szerződésben 

tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II.5.) Korm. rend. 1.§-a (1) bekezdésének a) pontja és 2. 

§-ának d) pontja alapján, utóbbi esetben azzal, hogy mint gazdasági erőfölényes vállalkozást a kimentés lehetősége 

nem illeti meg.” 

635 Ld. Vj-23/2006 (11. pont); Vj-126/2000 (XIV. fejezet) 

636 Ld. többek között Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet; ld. továbbá Vj-5/2005 (FiberNet 

Kommunikációs Rt.) 83. pontja; Vj-30/2002; Vj-48/2002; ld. Vj-10/2001 (MATÁVkábelTV Kft.), XII. fej.; ld. 

Főv. Bír. 11.K. 33.173/2006/13. sz. ítéletét a Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) sz. versenyfelügyeleti 

eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában. Vö. továbbá VÉRNÉ LABÁT Éva, Érdekösszeütközések jogi 

kezelése a versenyjogban és a Ptk. szerződési szabályaiban, in: Gazdaság és Jog, 2001. jan. 1. szám., 15-21. old. 

637 Ld. BOYTHA / BODÓCSI / KASZAINÉ / NAGY / PÁZMÁNDI / VÖRÖS, Versenyjog, HVG-Orac, 2001., 140-141. old. 
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Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi magánjogi jogintézményeknek a versenyjogi jogalkalmazó 

általi felhasználhatóságának korlátait az alábbiak jelentik. 

1. A jogalkalmazásban megállapításra került, hogy ha a fogyasztóvédelmi magánjog nem 

minősít egy adott szerződéses kikötést tisztességtelennek, azt attól még a versenyjogi 

jogalkalmazó a versenyjogba ütközőnek tarthatja.638 Ennek oka lehet egyrészt, hogy fennállhat 

az a helyzet, amelyben az adott szerződéses klauzula tartalmát tekintve magánjogilag egyedileg 

nem problematikus, azonban ha azt az erőfölényes vállalkozás „tömegesen” alkalmazza – tehát 

az általános üzleti gyakorlata részét képezi639 –, akkor az felvetheti az erőfölénnyel való 

visszaélés tilalmának sérelmét.640 A szakirodalom másrészt azt az indokot hozza fel, hogy míg 

a Ptk. alapvetően a felek mellérendeltségét, egyenrangúságát feltételezi (kivételt ez alól a 

fogyasztókkal kötött szerződések képezik), addig a versenyjog erőfölényre vonatkozó szabályai 

az erőfölényes és a vele szerződő felek közötti, gazdasági értelemben vett alárendeltségből 

indul ki.641 Következésképpen a versenyjogi jogalkalmazás ebben az esetben nem veheti 

figyelembe „mentesítő körülményként” azt, hogy az adott szerződéses kikötést a másik, 

gazdaságilag alárendelt fél magánjogi értelemben elfogadta, hanem a versenyjogi megítélés 

mércéjeként csak azt fogadhatja el, hogy az adott szerződéses klauzula miként viszonyul a 

feltételezett versenypiaci körülményekhez (pl.: okoz-e hátrányt a fogyasztónak, stb.). Az 

iméntiek kapcsán kiemelendő ugyanakkor, hogy a nagyszámú szerződésszegést a versenyjogi 

joggyakorlat önmagában véve akkor sem tekinti visszaélésnek, ha az adott vállalkozás 

gazdasági erőfölénnyel bír, a szerződés be nem tartása ugyanis nem ritka az üzleti életben. Csak 

akkor merülhet fel a versenyjogi felelősség, ha ehhez többletmagatartás járul: azaz ha az eljárás 

alá vont vállalkozás üzletpolitikájáról van szó, amelynek hatása a piacon jelentkezik. Ez például 

akkor lenne megállapítható, ha az erőfölényes vállalkozás már a szerződés megkötésekor olyan 

pénzügyi helyzetben volt, amely képtelenné tette a szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésére.642  

                                                 

638 Ld. többek között Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet 

639 Ld. például a Vj-29/1999. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatot 

640 Ld. Lénárd DARÁZS, Missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen von marktbeherrschenden 

Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Privatrecht und Wettbewerbsrecht, in: Privatrechtsreform in 

Deutschland und in Ungarn, 161-205. old. 

641 VÉRNÉ LABÁT Éva, Érdekösszeütközések jogi kezelése a versenyjogban és a Ptk. szerződési szabályaiban, in: 

Gazdaság és Jog, 2001. jan. 1. szám., 15-21. old. 

642 Ld. Vj-48/1997 (Digitel-2002 Rt.); ld. továbbá Vj-3/1996 (Goldsun Hűtőipari Rt.) 
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2. A versenyjogi joggyakorlat alapján a magánjog, azon belül pedig különösen a szerződési jog 

egyik általános elvének tekintett és az ÁSZF-ek tisztességtelenségénél is központi szerepet 

játszó „jóhiszeműség és tisztesség” fogalma,643 mint mérce nem alkalmazható az erőfölényes 

magatartások tényállásainak versenyjogi megítélésénél.644 Ez utóbbi esetkörben ugyanis a 

gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megítélése objektív szempontokat foglal magában, ami 

azt jelenti, hogy a tilalom megsértése megállapításának alapját a magatartás piaci hatása képezi, 

s az független a vállalkozás felróhatóságától. A versenyjogi elemzés megállapítása tehát arra 

irányul, hogy az adott magatartás milyen hatással van a piac szerkezetére, valamint a gazdasági 

erőfölényben lévő vállalkozáshoz képest objektíve gyengébb érdekérvényesítési képességgel 

rendelkező piaci szereplők, fogyasztók helyzetére645. A felróhatóság a versenyjogban tehát a 

jogellenesség megállapításánál nem jut jelentőséghez, ugyanakkor a bírság összegének 

kiszabásánál figyelembe vehető.646 Ezzel szemben a magánjog vonatkozó előírása értelmében 

a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható647; 

itt tehát szerephez jut az adott személy esetlegesen szándékos vagy gondatlan cselekvése, 

mulasztása.648 Ugyanakkor, ahogy arra a fentiekben rámutattam, az erőfölényes vállalkozás 

által alkalmazott általános szerződési feltételek esetében a fogyasztóvédelmi magánjog által 

tisztességtelennek minősülő klauzulák bizonyos körülmények649 között támpontot adhatnak a 

                                                 

643 Ld. régi Ptk. 4. §-ának (1) bekezdését; ld. 2009-es Ptk. 1:3. §-át. Megjegyzendő, hogy a Vj-126/2000 (UPC 

Magyarország Kft.) sz. versenytanácsi határozat a Ptk. korábban hatályos szövege szerinti „jóhiszeműséget” 

említi, azonban nyilvánvaló, hogy a „jóhiszeműség és tisztesség” alapelvére utal (ld. Vj-126/2000 (UPC 

Magyarország Kft.), XIV. fejezet). 

644 Ld. Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet 

645 Ld. például Vj-22/2000. (Pannonhír) sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatot, mely 

szerint „[a] visszaélés mindig az erőfölényes vállalkozás magatartását jellemző objektív fogalom. Ebben a 

kérdésben az objektivitásnak igen jelentős szerepe van. Lényege, hogy a magatartás olyan módon képes 

befolyásolni a piac szerkezetét, hogy csökken a verseny intenzitása, vagy képes akadályozni a verseny fenntartását 

vagy fokozását, illetve olyan módszerek alkalmazását jelenti, amelyek nem egyeztethetők össze a szokásos vagy 

a kereskedelemben és forgalmazásban egyébként indokolt eljárásokkal.”, 8. old. 

646 Ld. ezzel kapcsolatban a Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.) sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

versenytanácsi határozatot. A versenyfelügyeleti bírságok kiszabásának gyakorlatához ld. BASSOLA Bálint, A 

versenyfelügyeleti bírságok elrettentő hatásának elemzése – tendenciák, eszközök és lehetőségek, in: Acta 

Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, tom. XLV 

(ann. 2008), ELTE Budapest, 139-164. old.; ld. ezenkívül BASSOLA Bálint „Tendenciák a versenyfelügyeleti 

bírságolásban 2000 és 2007 között”, in: Gajduschek György: Rendnek lenni kellene. Tények és gondolatok a 

közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről. Budapest: Magyar Közigazgatási intézet - KSZK 2008, 

307-316. old.;  

647 Ld. régi Ptk. 4. §-ának (4) bekezdését, valamint 2009-es Ptk. 1:4. §-át 

648 Ld. LÁBADY Tamás, A magyar magánjog (polgári jog) általános része, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 2002, 142-145. old.  

649 Például az erőfölényes vállalkozás a szóban forgó tisztességtelen általános szerződési feltételt általános 

üzletpolitikájának részeként alkalmazza, stb. 
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versenyjogi jogalkalmazáshoz, hiszen még egy erőfölényes vállalkozásnak is legalább azokat a 

követelményeket be kell tartania, amelyeket az ÁSZF-ekre vonatkozó fogyasztóvédelmi 

magánjogi rendelkezések előírnak. 

3. Jelen dolgozat témájának keretein ugyan kívül esik, azonban megemlítendő még egy, a 

szerződéses ár vizsgálatában megmutatkozó különbség a magánjog és a versenyjog között. 

Versenykörülmények között jellemzően ritkán kerül sor az ár külső szereplők (pl.: hatóság, 

bíróság) által történő meghatározására vagy vizsgálatára. Előbbire adhat példát az ártörvény, 

utóbbira pedig a feltűnő értékaránytalanság Ptk.-beli szabálya. Ezenkívül a Ptk. értelmében „[a] 

tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a 

főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó 

szerződési kikötésekre, ha azok világosak és érthetőek.” Ez a rendelkezés tehát főszabály 

szerint akadályát képezi annak, hogy az ár a tisztességtelenség szempontjából vizsgálható 

legyen. Ezzel szemben az európai uniós és magyar versenyjognak az erőfölénnyel való 

visszaélésre vonatkozó szabályai szerint az ár elemzés tárgyává tehető650.  

4. Egyúttal érdemes megemlíteni a joggyakorlatnak azt a megállapítását, amely szerint a 

versenyjogi jogalkalmazó – mivel a Tpvt. nem tartalmaz erre vonatkozóan meghatározást – az 

általános szerződési feltételek definíciója tekintetében a Ptk.-ban foglalt meghatározásra 

támaszkodik.651 A versenytanácsi határozatok ugyanakkor nem adnak iránymutatást arra, hogy 

mely konkrét esetekben támaszkodott a jogalkalmazó az ÁSZF Ptk.-beli fogalmára. Csak 

következtetni lehet arra, hogy a Ptk. ÁSZF-definíciójában szereplő „tömegesség” (az ÁSZF-et 

„az egyik fél több szerződés megkötése céljából” határozza meg), mint a vállalkozás általános 

gyakorlata652 valószínűsíthetően releváns lehet a versenyfelügyeleti eljárás megindításánál és 

lefolytatásánál is szerepet kapó közérdek – azaz a GVH által védeni hivatott verseny – érvényre 

juttatásánál653. 

5. Végezetül fontos megjegyezni, hogy a versenyjogi beavatkozás a Tpvt. erőfölénnyel való 

visszaélés tilalmának szabályai alapján alapvetően csak akkor indokolt, ha az adott szerződéses 

                                                 

650 Ld. EUMSz. 102. cikkének a) pontját, valamint Tpvt. 21. §-ának a) pontját. 

651 Ld. többek között Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.), XIV. fejezet; Vj-23/2006 (11. pont) 

652 Ld. például a Vj-29/1999. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozatot 

653 Ld. Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdését 
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kapcsolat a fogyasztói jólétre negatívan hat (pl.: ezáltal szűkül a választék, csökken a 

kibocsátás, emelkednek az árak).654 

 

Összegzés, konklúzió 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a fentiekben vizsgáltakat, illetve összegzem a főbb 

következtetéseimet. 

i) Az erőfölénnyel való visszaélésnek a Tpvt. és az EUMSz által is nevesített jogsértés-

típusai az „indokolatlan előny kikötése”, valamint a „hátrányos feltételek elfogadásának 

kikényszerítése” tényállásai. Elemzésem azért koncentrált e magatartásoknak a részletes 

vizsgálatára, mert a versenyjogi joggyakorlat e tilalmak megsértését jellemzően akkor 

állapította meg, amikor az ilyen piaci helyzetben lévő vállalkozás ÁSZF-ek által 

valósította meg azokat. 

ii) Ahogy arra a fentiekben rámutattam, a versenyjogi jogalkalmazás során kiemelt 

jelentősége van annak, hogy a vizsgált szerződéses jogviszony(ok) szempontjából mikor 

állt fenn – illetve fennállt-e egyáltalán – az adott vállalkozás erőfölényes helyzete. A 

jogsértés megállapításához a visszaélésszerűség mellett szükséges az erőfölényes 

helyzet bizonyítása is, ez pedig csak abban az esetben állhat fenn, ha a szóban forgó 

vállalkozás fogyasztói (vevői) már a szerződés megkötésének pillanatában is ki voltak 

szolgáltatva ennek a gazdasági erőfölénynek.  

iii) A fentiekben a vonatkozó versenyjogi jogalkalmazás alapján azt tettem elemzés 

tárgyává, hogy a szerződéses jogviszony során a gazdasági erőfölényes vállalkozás mely 

esetekben valósíthat meg általános szerződési feltételek révén visszaélést.  

— Egyrészt: az erőfölényes vállalkozás már a szerződéskötésnél a versenyjogba ütköző 

általános szerződési feltételeket alkalmaz (pl.: olyan ÁSZF, mely az erőfölényes 

vállalkozást a „mindenkori piaci helyzet változásától függően” jogosítja fel a kamat 

és a kezelési költség egyoldalú megváltoztatására); 

                                                 

654 Ld. Vj-45/2004 (Buvihír Hírlap Kereskedelmi Rt.) 23. pont. Ezt a Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében a 

következőképpen fogalmazta meg: „[a]z erőfölénnyel való visszaélésnek minősülő tisztességtelen üzleti 

(szerződési) feltételek alkalmazása csak abban az esetben állapítható meg, ha a gazdasági erőfölényben lévő 

vállalkozás magatartása az üzleti tisztesség követelményeibe ütközik és alkalmas a fogyasztók hátrányosabb 

helyzetbe hozására (ld. Legf. Bír. Kf.II. 39.894/2001/6. (Vj-106/2000. (ELMŰ) sz. ügyben) 
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— Másrészt: a szerződéskötéskor erőfölényben lévő vállalkozás a szerződéses 

jogviszony fennállta alatt valósít meg jogsértést (pl: a gazdasági erőfölényben lévő 

vállalkozás a szerződés egyoldalú értelmezésével kényszeríti a másik szerződéses 

felet a kizárólag számára előnyös, s a másik félnek hátrányos feltétel elfogadására). 

— Harmadrészt azonban abban az esetben, ha a vállalkozás a szerződéskötéskor még 

nem rendelkezik erőfölénnyel, azonban a szerződéses kapcsolat során a piaci 

körülmények, valamint a vállalkozás helyzete úgy változik, hogy már 

megállapítható az erőfölényes helyzet, az akkor nem minősül gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélésnek, ha a vállalkozás a még nem gazdasági erőfölényes 

helyzetben kötött szerződésben biztosított jogával élve okoz hátrányt szerződéses 

partnerének, függetlenül attól, hogy a hátrányokozás az időközben kialakult 

gazdasági erőfölényes helyzetben következik be.655  

iv) Vizsgálódásomban – néhány kivételtől eltekintve – elsősorban a magyar joggyakorlatot 

elemeztem; ennek oka az volt, hogy a közösségi (európai uniós) jogalkalmazásban 

tudomásom szerint csupán egyetlen olyan ügy van, amelyek tárgya megegyezik a 

fentiekben vizsgált hazai, fogyasztók ellen irányuló, kizsákmányoló típusú 

jogsértésekkel.656  

v) Továbbá azt is elemzés tárgyává tettem, hogy a versenyjogi jogalkalmazás hol 

kapcsolódhat a fogyasztóvédelmi magánjoghoz.  

— A versenyjogi joggyakorlat alapján a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozásoknak 

minimálisan azokat a rendelkezéseket be kell tartaniuk, amelyeket az általános 

szerződési feltételekre vonatkozó egyéb jogszabályok (pl.: Ptk.) előírnak.  

— A versenyjogi jogalkalmazás értelmében az ÁSZF-fel szerződő erőfölényes 

helyzetű vállalkozások magatartásának versenyjogi értékelésénél a Ptk.-ban 

foglaltak – bizonyos korlátok között – a versenyjogi jogalkalmazó számára is 

támaszt nyújthatnak. Több versenytanácsi határozatnál bemutattam ugyanis, hogy a 

versenyjogilag jogsértőnek minősített kikötés hasonlóságot mutatott a 

                                                 

655 Ld. Vj–124/1998 (Szegedi Tejipari Rt.), valamint Vj–57/2003 (Korona 2001 Ingatlanforgalmazó Kft.). Eltérő 

lehet azonban a versenyjogi megítélés, ha az immár erőfölényes vállalkozás olyan magatartást tanúsít, amelyre a 

még nem erőfölényes helyzetben megkötött szerződés nem biztosít jogszerűen lehetőséget. Ebben az esetben 

ugyanis a versenyjogi jogalkalmazó megállapíthatja az erőfölénnyel való visszaélést. 

656 Ahogy arra a fentiekben utaltam, ennek egyik kivételét jelentette a Commission decision 1998 Football World 

Cup OJ [2000] L 5/55 ügy 
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fogyasztóvédelmi magánjog által tisztességtelennek tekintett klauzula típusához 

(pl.: erőfölénnyel való visszaélésnek minősült a kábeltelevíziós szolgáltató által a 

fogyasztókkal kötött ÁSZF-ekben foglalt azon kikötés, mely lehetőséget biztosított 

ezen erőfölényes vállalkozás számára, hogy pusztán úgy módosítsa az ÁSZF-et, 

hogy azelőtt harminc nappal a fogyasztót értesíti – ez a jogsértés az Irányelv azon 

rendelkezésével feleltethető meg, melynek értelmében tisztességtelennek tekinthető 

az a szerződéses kikötés, mely feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót a szerződési 

feltételek egyoldalú megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok 

nélkül). 

vi) Kiemelendő ugyanakkor, hogy a versenyjogi jogalkalmazásnak a fogyasztóvédelmi 

magánjogra való támaszkodásának bizonyos korlátai is vannak.  

— A versenyjogi megítélés mércéjeként a versenyjog alapvetően csak azt fogadhatja 

el, hogy az adott ÁSZF miként viszonyul a feltételezett versenypiaci 

körülményekhez (pl.: okoz-e hátrányt a fogyasztónak, stb.). Például a nagyszámú 

szerződésszegést a versenyjogi joggyakorlat önmagában véve akkor sem tekinti 

visszaélésnek, ha az adott vállalkozás gazdasági erőfölénnyel bír, a szerződés be 

nem tartása ugyanis nem ritka az üzleti életben. Csak abban az esetben merülhet 

ugyanis fel a versenyjogi felelősség, ha ehhez többletmagatartás járul: azaz ha az 

eljárás alá vont vállalkozás üzletpolitikájáról van szó, amelynek hatása a piacon 

jelentkezik (pl.: ez akkor lenne megállapítható, ha az erőfölényes vállalkozás már a 

szerződés megkötésekor olyan pénzügyi helyzetben volt, amely képtelenné tette a 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére).  

— A versenyjogi joggyakorlat alapján a magánjog, azon belül pedig különösen a 

szerződési jog egyik általános elvének tekintett és az ÁSZF-ek 

tisztességtelenségénél is központi szerepet játszó „jóhiszeműség és tisztesség” 

fogalma, mint mérce nem alkalmazható az erőfölényes magatartások tényállásainak 

versenyjogi megítélésénél. Ez utóbbi esetkörben ugyanis a gazdasági erőfölénnyel 

való visszaélés megítélése objektív szempontokat foglal magában, ami azt jelenti, 

hogy a tilalom megsértése megállapításának alapját a magatartás piaci hatása képezi, 

s az független a vállalkozás felróhatóságától. A versenyjogi elemzés megállapítása 

tehát arra irányul, hogy az adott magatartás milyen hatással van a piac szerkezetére, 

valamint a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozáshoz képest objektíve gyengébb 

érdekérvényesítési képességgel rendelkező piaci szereplők, fogyasztók helyzetére. 
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A felróhatóság a versenyjogban tehát a jogellenesség megállapításánál nem jut 

jelentőséghez, ugyanakkor a bírság összegének kiszabásánál figyelembe vehető. 

Ezzel szemben a magánjog vonatkozó előírása értelmében a polgári jogi 

viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható; itt 

tehát szerephez jut az adott személy esetlegesen szándékos vagy gondatlan 

cselekvése, mulasztása. Ugyanakkor, ahogy arra a fentiekben rámutattam, az 

erőfölényes vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételek esetében a 

fogyasztóvédelmi magánjog által tisztességtelennek minősülő klauzulák bizonyos 

körülmények között támpontot adhatnak a versenyjogi jogalkalmazáshoz, hiszen 

még egy erőfölényes vállalkozásnak is legalább azokat a követelményeket be kell 

tartania, amelyeket az ÁSZF-ekre vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi 

rendelkezések előírnak. 

— Rámutattam ugyanakkor, hogy a versenyjogi jogalkalmazásnak a fogyasztóvédelmi 

magánjogra való támaszkodásának bizonyos korlátai is vannak (pl.: a jóhiszeműség 

és tisztesség fogalma mérceként nem alkalmazható az erőfölényes magatartások 

megítélésénél, stb.). 

— Kiemeltem továbbá, hogy a versenyjogi beavatkozás a Tpvt. erőfölénnyel való 

visszaélés tilalmának szabályai alapján alapvetően csak akkor indokolt, ha az adott 

szerződéses kapcsolat a fogyasztói jólétre negatívan hat (pl.: ezáltal szűkül a 

választék, csökken a kibocsátás, emelkednek az árak). 
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Konklúzió, a disszertáció fontosabb megállapításai 

 

Az alábbiakban számba veszem a disszertáció lényegesebb csomópontjait, valamint a levont 

következtetéseket. 

1. A XIX. század végén kialakuló piacgazdaság fokozatosan magával hozta azt az igényt 

is, hogy a vállalkozások a hasonló típusú szerződéses kapcsolatokat egyen-

szerződésekbe (blankettaszerződés; szabványszerződés; általános szerződési 

feltételeket tartalmazó szerződés) öntsék. A szerződéskötés ily módon történő 

ésszerűsítése számos előnnyel járt: csökkentek a költségek, időt takarítottak meg, 

redukálták a jogbizonytalanságot és számos egyéb rizikófaktort. Ezek az előnyök 

nemcsak az általános szerződési feltételeket készítő oldalán jelentkeztek, hiszen a 

gazdálkodó szervezetnél a szabványszerződések használata általi költségcsökkenés 

nyilvánvalóan maga után vonta az ár csökkenését, amely a fogyasztó oldalán is 

pozitívumként jelentkezett, sőt ez a tendencia jótékony hatással volt a versenyre is. 

Tulajdonságai révén az ÁSZF-ek a hatékonyság növelésének és így a versenyképesség 

javításának eszközét képezték – és képezik ma is –, és elengedhetetlen szereplői a 

modern piacgazdasági működésnek. 

2. Mindazonáltal a fent számba vett előnyei mellett a szabványszerződések olyan negatív 

hatásokkal is bírtak, amelyek az állam oldalán igényt teremtettek arra, hogy korlátok 

közé szorítsa az azt kidolgozó félnek a szerződéses autonómiáját. Ezek közül a 

következőket érdemes kiemelni. Egyértelmű, hogy egy ÁSZF-eket tartalmazó, a 

vállalkozás és fogyasztó közötti szerződésben ez utóbbi gyengébb pozícióban van, 

hiszen általában nincs lehetősége arra, hogy az ÁSZF-ek tartalmát megismerje, és még 

ha el is olvassa, akkor sincs abban a helyzetben, hogy elérje az általa kedvezőtlennek 

vélt ÁSZF módosítását. Ebből következően a vállalkozások kihasználhatják ezt az 

előnyüket arra, hogy olyan szerződéses feltételeket illesszenek az ÁSZF-jeikbe, amely 

a jóhiszeműség és tisztesség elvének megsértésével felborítja a szerződéses jogok és 

kötelezettségek egyensúlyát. A fogyasztó még kiszolgáltatottabb helyzetben van az 

olyan piacon, amelyen csupán egyetlen piaci szereplő tevékenykedik (monopólium), 

vagy egy olyanon, amelyen az egyik vállalat gazdasági erőfölényben van, hiszen e 

vállalkozásnak piaci erejénél (market power) fogva lehetősége van arra, hogy olyan 

ÁSZF-eket alakítson ki a vele szerződő fogyasztókkal, amelyek szintén súlyosan sértik 
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a másik fél érdekeit. Az is felmerülhet, hogy a piacon tevékenykedő vállalkozások – 

szakmai szövetségük keretében vagy azon kívül – egyeztetik, illetve hangolják össze az 

ÁSZF-jeiket, kiiktatva ezáltal maguk közül a piaci versenyt. 

3. A versenyjogi szabályok céljának elérése – azaz a verseny érvényesülése – 

szempontjából igen fontos a tisztességtelen általános szerződések elleni hatékony 

fellépés is. Ennek oka, hogy egy olyan piaci környezetben, ahol széles körben 

elterjedtek a tisztességtelen ÁSZF-ek, ott a fogyasztók is bizalmatlanabbak, s így 

kevesebb szolgáltatást vesznek igénybe, kevesebb árut vásárolnak, azaz összességében 

kevesebb tranzakciót bonyolítanak le. Márpedig ez egyúttal a verseny intenzitásának 

csökkenését is jelenti. Akár egyetlen vállalat által alkalmazott tisztességtelen ÁSZF is 

alááshatja a fogyasztók bizalmát az egész piac felé. Ha például elterjed a fogyasztók 

körében, hogy az internetes vásárláskor gyakoriak a tisztességtelen ÁSZF-ek, akkor 

nyilvánvaló, hogy ez sokakat visszatart attól, hogy az interneten bonyolítson 

vásárlásokat, s ez egyértelműen negatívan érinti a versenyfolyamatokat is. 

A közösségi jogalkotó a fenti felismerést tette magáévá akkor, amikor megalkotta a 

dolgozatban tárgyalt Irányelvet. Az Irányelv szabályozása indítékában a verseny 

szempontjai számos helyen tetten érhetőek: „a fogyasztói szerződésekre vonatkozó 

nemzeti jogok számos eltérést mutatnak, ami azt eredményezi, hogy a tagállami piacok 

is különböznek egymástól, valamint torzulások adódhatnak az eladók és a szolgáltatók 

közötti versenyben, különösen akkor, amikor más tagállamban értékesítenek, illetve 

nyújtanak szolgáltatást; a piaci verseny csökkenésének „aggodalmára” utal, hogy 

„általában a fogyasztók nem ismerik azokat a jogszabályokat, amelyek saját országukon 

kívüli tagállamokban az áruk értékesítésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

szerződéseket szabályozzák, s ezen ismeretek hiánya visszatarthatja a fogyasztókat 

attól, hogy közvetlenül egy másik tagállamban szerezzenek be árukat és vegyenek 

igénybe szolgáltatásokat”. A közösségi jogalkotó az Irányelv nyomán megszülető 

nemzeti jogszabályok eredményeként azt várta, hogy segítse az áruk eladóit és a 

szolgáltatások nyújtóit áruértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységükben, mind 

a saját országukban, mind a belső piac egészében. Ezenkívül azt is várta, hogy az 

Irányelv nyomán létrejövő tagállami szabályozás serkentőleg hasson a versenyre, és 

ennek megfelelően növelje a fogyasztók rendelkezésére álló választékot. 

Megállapítható továbbá, hogy minél hasonlóbb az egyes ÁSZF-ek 

tisztességtelenségének megítélése az egyes tagállamokban: annál kevesebb jogi, 
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adminisztratív, anyagi, stb. terhet jelent a vállalkozásoknak más tagállamokban is 

tevékenykedni – ez pedig a verseny erősödésének irányába hat; annál nagyobb a 

fogyasztók bizalma a más tagállamban történő vásárlásnál – a növekvő kereslet szintén 

a verseny erősödését vonja maga után; annál fokozottabb és magasabb színvonalú lehet 

a tagállami hatóságok közötti együttműködés, hiszen ugyanazon tényállást hasonló 

módon ítélik meg; annál kevésbé problematikus az egyes tagállamok között a nemzeti 

hatóságok és bíróságok által hozott döntések elismerése. 

Fontos azonban, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok ne legyenek aránytalanul 

korlátozóak, ugyanis az a verseny intenzitásának rovására megy. Ha ugyanis a 

tisztességtelen ÁSZF-ek területét túlságosan kitágítjuk – azaz olyan ÁSZF-eket is 

tisztességtelennek minősít a jogalkotó, mely nem lenne indokolt –, akkor ezáltal a 

verseny terét is csökkentjük. Ha például bizonyos restriktív fogyasztóvédelmi előírások 

miatt a vállalkozások tartózkodnak attól, hogy egy bizonyos típusú szolgáltatást 

nyújtsanak a piacon, akkor így csökken a verseny, s ez végső soron negatív hatással van 

a fogyasztók választási lehetőségére is. 

4. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos anomáliákat a dolgozatban vizsgált két 

jogterület komplexen, egymást kiegészítve közelíti meg. 

A) Az általános szerződési feltételekre vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi 

szabályok alapvetően azt a felfogást tükrözik, mely szerint a vállalkozás részéről a 

fogyasztó számára biztosított információk az egyik legfontosabb sarokkövét 

jelentik annak, hogy a fogyasztó megfelelő döntést tudjon hozni áru vásárlása vagy 

szolgáltatás igénybevétele során. Ennek érdekében ezek a rendelkezések 

biztosítják, hogy a fogyasztó ténylegesen tudjon választani az alternatívák között 

(pl.: vállalkozás tájékoztatási kötelezettségei, érthető nyelvezet követelménye). A 

fogyasztó általi „tökéletes döntés” azonban számos esetben nem reálisan 

megvalósítható célkitűzés, hiszen, egyrészt az ÁSZF-eket tartalmazó szerződéssel 

szembesülő fogyasztónak úgysincs ideje áttanulmányozni az összes ÁSZF-et, 

melyet a szerződéskötéskor már készen kap; másrészt még ha ezt meg is tenné, 

valószínűleg akkor sem lenne abban az alkupozícióban, hogy vitathassa azokat. 

Éppen ezért nem elegendő biztosíték annak előírása, hogy a vállalkozás megfelelő 

mennyiségű és minőségű információt bocsásson a fogyasztó rendelkezésére. Ennek 

érdekében a fogyasztóvédelmi magánjogi jogalkotó a már megkötött szerződések 

felett materiális kontrollt vezet be a tisztességtelen általános szerződési feltétel 
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fogalmának, s az ahhoz kapcsolódó jogi szankcióknak a bevezetésével. Ilyen 

értelemben tehát a materiális kontroll – azaz a tisztességtelenség vizsgálata – egy 

addicionális biztosítékot jelent, mely ellensúlyozni kívánja azt, hogy a fogyasztó 

feltehetőleg úgysincs minden információ birtokában ahhoz, hogy össze tudja 

hasonlítani a piacon meglévő összes alternatívát. 

B) A versenyjog versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezései 

valójában azt kívánják megakadályozni, hogy a vállalkozások mesterségesen 

csökkentsék a piacon a fogyasztók számára elérhető választási lehetőségeket. 

Céljukat ezek a szabályok úgy érik el, hogy jogellenessé minősítik azokat a 

megállapodásokat, összehangolt magatartásokat és vállalkozások szövetségeinek a 

döntéseit, amelyek tényleges vagy potenciális hatása vagy célja a fogyasztó 

számára elérhető ÁSZF-alternatívák számának csökkentése vagy azok egyetlen 

egyre redukálása (pl.: tiltja, hogy a versenytársak megállapodjanak egymással 

abban, hogy csak a közöttük létrejött megállapodás szerinti, egységes tartalmú 

általános szerződési feltételeket alkalmazzanak harmadik személyekkel 

(fogyasztókkal) kötendő szerződéseikben). 

Az olyan piacon pedig, ahol egyetlen vállalkozás (monopólium) tevékenykedik, 

vagy az olyan piacon, amelyen az egyik vállalkozás gazdasági erőfölényes 

helyzetben van, a versenyjog erőfölénnyel való visszaélést tiltó rendelkezései 

korlátok közé szorítják az ilyen piaci helyzetű vállalkozást oly módon, hogy a 

versenyző piacon tevékenykedő vállalkozásokhoz képest ún. „többletfelelősséget” 

(special responsibility) rónak rájuk az ÁSZF-ek alkalmazásával kapcsolatban. 

5. A két jogág fent ismertetett szabályai a következőképpen rendszerezhetőek:  

— A versenyjog kartellszabályai azt segítik elő, hogy a fogyasztók számára 

egyáltalán legyenek alternatívák a piacon (ide tartozik a versenyjognak az a 

tilalma is, mely a vállalkozások szakmai szövetsége döntése vonatkozásában 

akadályozza meg, hogy az például kötelező jelleggel ajánljon a 

tagvállalkozásainak harmadik személyek (fogyasztók) irányába érvényre 

juttatandó modell-ÁSZF-eket, amely gyakorlat szintén csökkenti vagy beszűkíti a 

fogyasztóknak a piacon elérhető döntési alternatíváit). 

— A fogyasztóvédelmi magánjog egyes rendelkezései abban segítik a fogyasztókat, 

hogy ténylegesen tudjanak dönteni ezek között az alternatívák között (pl. a 
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szabványklauzulákat kidolgozó fél figyelemfelhívási kötelezettsége, amennyiben 

az adott ÁSZF a szokásos szerződési gyakorlattól eltér). 

— Az ÁSZF-ek tisztességtelenségére vonatkozó fogyasztóvédelmi magánjogi 

szabályok egy addicionális biztosítékot jelentenek a fogyasztónak: akkor se 

érhesse őt jogtalan hátrány, ha már döntött az egyik ÁSZF alternatíva mellett. 

— A versenyjog erőfölényre vonatkozó rendelkezései pedig azt kívánják 

megakadályozni, hogy egy beszűkült alternatívákkal (erőfölényes piaci helyzet) 

vagy csak egyetlen elérhető (monopolista által uralt piaci helyzet) termékkel, 

szolgáltatással rendelkező piacon se zsákmányolhassa ki a fogyasztókat a 

vállalkozás az ÁSZF-jei révén. 

6. A fentiek alapján tehát látható, hogy az általános szerződési feltételekhez kapcsolódó 

problémák kiküszöbölésében a két jogág – a fogyasztóvédelmi magánjog és a 

versenyjog – egymást kiegészítve „lépnek fel”. Disszertációm ennek megfelelően a 

következő célokat tűzte maga elé: 

 egyrészt az általános szerződési feltételeket szabályozó – a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv 

révén jelentős részben európai uniós indíttatású – magyar fogyasztóvédelmi 

magánjog elemzése a vonatkozó európai uniós jogalkotás és jogalkalmazás 

fényében; 

 másrészt annak vizsgálata, hogy a versenyjogban az általános szerződési feltételek 

mely tényállások esetében jutnak szerephez; 

 harmadrészt annak megfontolása, hogy melyek azok a területek, ahol a versenyjog 

kapcsolódhat a fogyasztóvédelmi magánjoghoz; 

 negyedrészt pedig annak elemzése, hogy a versenyjogi jogalkalmazás 

támaszkodhat-e, és ha igen, miként a fogyasztóvédelmi magánjogra. 

7. Az iménti vizsgálat véleményem szerint azért bír létjogosultsággal, mert mind az ÁSZF-

eket érintő fogyasztóvédelmi magánjogi, mind pedig a vonatkozó versenyjogi 

szabályrendszer középpontjában valójában maga a fogyasztó, illetve a fogyasztói jólét 

(consumer welfare) védelme áll.657 Alapvetően mindkét jogág vizsgált 

                                                 

657 Megemlítendő, hogy a fogyasztói jólét a fogyasztóvédelmi magánjog esetében sem csak az egyén szintjén 

jelenik meg, hiszen a Ptk. vonatkozó rendelkezései abba az irányba mutatnak, hogy a kereskedelmi jogviszonyok 
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rendelkezéseinek célja annak megakadályozása, hogy a vállakozások meg nem érdemelt 

előnyre tegyenek szert a fogyasztók rovására. A fogyasztóvédelmi magánjog szabályai 

kapcsán az iménti megállapítások egyértelműnek tűnnek, ami pedig a versenyjogot 

illeti, arról a következők mondhatók el. A versenyjog szerepe annak elősegítése, hogy 

a piacok versenyző módon, a hosszútávú fogyasztói jólétet szolgálva működjenek. A 

verseny ugyanis alacsonyabb árakhoz, jobb minőségű termékekhez és 

szolgáltatásokhoz, valamint szélesebb termékválasztékhoz vezet, amely eredmények 

nyilvánvalóan kedvezőek a fogyasztók számára. Ezenkívül egyértelműen tetten érhető 

a versenyjogi jogalkotásban és jogalkalmazásban is a fogyasztó és a fogyasztói jólét 

központi szerepe – erre példaként a következők hozhatók: a versenyjogi beavatkozás 

elengedhetetlen feltétele a fogyasztói érdekek sérelme; a releváns piac 

meghatározásánál a keresleti helyettesíthetőség a fogyasztó szempontjából történik; a 

versenykorlátozó megállapodás csak akkor mentesülhet a tilalom alól, ha lehetővé teszi 

– többek között – a fogyasztók méltányos részesedését a belőle származó előnyből; az 

erőfölénnyel való visszaélés esetében is a jogsértés alapvetően a fogyasztók számára 

ténylegesen vagy potenciálisan kifejtett hatás alapján ítélendő meg. 

Ezenkívül  mind a fogyasztóvédelem, mind pedig a versenyjog azt segítik elő, hogy a 

fogyasztók valódi döntéseket – s ne csak „látszatdöntéseket” – hozhassanak. (A 

„tökéletes fogyasztót”, aki minden információ birtokosa, maximálisan racionális és 

átlag feletti intelligenciával rendelkezik, valószínűleg nem érintenék a tisztességtelen 

ÁSZF-ek, hiszen ismerné, és azonnal felismerné szerződő partnerének jogellenes 

klauzuláit. Azonban még az ilyen fogyasztó sem lenne védve a versenyjogi 

jogsértésekkel szemben. Ez ugyanis rajta kívül álló tényezők függvénye. Még a 

„tökéletes fogyasztó” is sokszor kénytelen a kartellező vállalkozásoktól árut vagy 

szolgáltatást venni.). 

A fentiekhez hozzátartozik, hogy a versenyjog alapvetően a fogyasztón kívüli 

körülményekre kíván hatni (pl. a vállalkozások kartellezésének tilalmával, amely 

versenyárat, innovációt, stb. von maga után), míg a fogyasztóvédelmi magánjog ÁSZF-

ekre vonatkozó egyes szabályai magából a fogyasztóból kiinduló választást veszi 

védelmébe (pl.: meghatározott információkat kell az ÁSZF tartalmáról a fogyasztó 

                                                 
általában tisztuljanak meg a tisztességtelen kikötéseket tartalmazó ÁSZF-ektől. Erre – többek között – a következő 

szabályok utalnak: (i) a fekete és szürke listán szereplő kikötések általános iránymutatást adnak minden fogyasztói 

szerződésre vonatkozóan; (ii) amennyiben a bíróság megállapítja egy szerződéses klauzula érvénytelenségét, akkor 

az erga omnes hatályú; (iii) a közérdekű kereset lehetősége.  
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rendelkezésére bocsátani, stb.), valamint szankcionálja az ÁSZF tisztességtelenségét is. 

Prima facie úgy tűnik tehát, hogy az ÁSZF-ek alkalmazásának mikéntjét korlátok közé 

szorító fogyasztóvédelmi magánjogi rendelkezések a versenyjoghoz képest 

közvetlenebbül valósítják meg a fogyasztóvédelmet, valójában azonban azok a 

versenyfelügyeleti eljárások, amelyek ÁSZF-ek által megvalósított magatartások 

versenyjogi rendelkezésekbe ütközését állapították meg, valójában szintén közvetlenül 

szolgálták a fogyasztók védelmét.  

8. Abból kiindulva tehát, hogy mind az általános szerződési feltételeket érintő 

fogyasztóvédelmi magánjogi, mind pedig a vonatkozó versenyjogi szabályrendszer 

középpontjában a fogyasztó, illetve a fogyasztói jólét (consumer welfare) védelme áll, 

vizsgálható, hogy a két jogterület az általános szerződési feltételek területén hogyan 

kapcsolódik egymáshoz, illetve a versenyjogi jogalkalmazás miképpen támaszkodhat a 

fogyasztóvédelmi magánjogi jogintézményekre. 

9. A 2009-es Ptk.-nak az a szabálya, mely kötelezővé teszi az ÁSZF-eknek az (internetes) 

honlapon való közzétételét, a versenyre is ösztönző hatással bírhat azáltal, hogy növeli 

a piacon érvényesülő ÁSZF-ek közötti összehasonlíthatóságot. Az ilyen jellegű 

transzparenciának ugyanakkor a verseny szempontjából veszélyei is lehetnek. Az olyan 

piacon ugyanis, amelyen kevés vagy csak néhány szereplő tevékenykedik (pl.: oligopol 

piac) ez elősegítheti közöttük a – versenyjogilag releváns – összejátszást. Ennek oka, 

hogy a piacon tevékenykedők – az egyes versenytársak ÁSZF-jeinek viszonylag 

egyszerű figyelemmel követése miatt – könnyen kialakíthatnak maguk között egy 

versenytorzító hatást célzó jelzésrendszert, azaz hallgatólagosan megállapodnak 

egymás között a versenykorlátozásban.  

10. A jelenleg hatályos Ptk. értelmében közérdekű kereset – akár a Gazdasági 

Versenyhivatal által – indítható az olyan, a fogyasztókkal történő szerződéskötések 

céljából meghatározott és megismerhetővé tett tisztességtelen ÁSZF-ek ellen, amelynek 

alkalmazását nyilvánosan ajánlják (pl.: vállalkozások szakmai szövetsége). Amint azt a 

fentiekben láthattuk, a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése és az EUMSz. 101. cikkének (1) 

bekezdése szintén tárgyi hatálya alá vonja a vállalati szövetségi döntéseket, melyek 

esetében vizsgálható a versenykorlátozó célzat és hatás, illetve – a Tpvt. 11. §-ának (1) 
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bekezdése vonatkozásában – az arra való alkalmasság.658 Ez tehát azt jelenti, hogy egy 

tisztességtelen ÁSZF-ajánlásnak egyúttal akár versenyjogi vonatkozása is lehet. Látni 

kell azonban – ahogy az a fentiekben bemutatásra került –, hogy a versenyjogi 

jogalkalmazáshoz szükséges a verseny bizonyos fokú érintettsége vagy az arra való 

alkalmasság: erre szolgálnak a magyar, illetve az európai uniós jogban a csekély 

jelentőségű megállapodásokra vonatkozó rendelkezések (ez a vállalkozások szövetsége 

esetében például a többi szakmai tömörüléshez viszonyított tagság arányának mértéke 

alapján dönthető el). Ez tehát azt jelenti, hogy elképzelhető olyan helyzet, amikor 

fogyasztóvédelmi magánjogi és versenyjogi jogalapon egyidejűleg indítható kereset a 

tisztességtelen ÁSZF-ek ellen. Ahogy arra a fentiekben már utaltam, a 

tisztességtelenség megállapítása fontos támaszt nyújthat a versenyjogi jogalkalmazónak 

abban, hogy eldönthesse, hogy az adott vállalati szövetségi döntés a fogyasztók 

szempontjából milyen hatással bír.659 

11. Több helyen kritikai megjegyzésekkel illettem a 2009-es Ptk. azon rendelkezéseit, 

melyek az erőfölényes vállalkozásokra vonatkozóan tartalmaznak szabályokat. 

- A 2009-es Ptk. értelmében semmis a tisztességtelen általános szerződési feltétel, 

ha a fél a feltételt gazdasági erőfölényével visszaélve alkalmazza. Ezzel 

kapcsolatban kifejtettem, hogy megítélésem szerint problematikus lehet ehelyütt 

az „alkalmazza” kifejezés használata, ugyanis ez azt az értelmezést is magában 

foglalhatja, hogy a gazdasági erőfölénnyel rendelkező vállalkozásnak 

ténylegesen alkalmaznia kell a kifogásolt szerződéses kikötéseket ahhoz, hogy 

a 2009-es Ptk. hivatkozott rendelkezése alapján a semmisség megállapítható 

lehessen. Ez az értelmezés ellentétes lenne azonban a kialakult versenyjogi 

joggyakorlattal, mely már akkor is megállapíthatónak tekinti a jogsértést, ha a 

kifogásolt klauzulát az erőfölényben lévő vállalkozás ténylegesen még nem 

alkalmazta, azonban – kötelmi jogilag – lehetősége lenne erre. Ezzel 

                                                 

658 Ehhez hozzátartozik, hogy az európai uniós versenyszabályok érvényre juttatásához – ahogy az a fentiekben 

bemutatásra került – szükséges továbbá, hogy az adott szövetségi döntés alkalmas legyen a tagállamok közötti 

kereskedelem befolyásolására (ld. 56 és 58/64 ügy Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH 

kontra Bizottság [EBHT 1966., 299. o.]; ld. továbbá A Bizottság Közleménye: Iránymutatás a kereskedelemre 

gyakorolt hatásnak a Szerződés 81. és 82. cikke szerinti fogalmáról (2004/C 101/07).) 

659 Erre a versenyjogi jogalkalmazónak a Tpvt. 17. §-ának, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) bekezdése alkalmazása 

során nyílik lehetősége. 
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kapcsolatban javasoltam, hogy helyesebb lenne, ha a 2009-es Ptk. elhagyná az 

„alkalmazásra” utalást, s pusztán a gazdasági erőfölény meglétére utalna.660  

- A 2009-es Ptk.-ban némileg redundánsnak tekinthető az a szabály, mely 

feljogosítja a Gazdasági Versenyhivatalt arra, hogy a gazdasági erőfölényben 

álló által alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltétel esetében 

közérdekű keresetet indíthasson. Erre ugyanis – néhány bekezdéssel korábban – 

maga a Ptk. is feljogosítja, valamint erre a Tvpt. is alapján is lehetősége nyílik. 

- A 2009-es Ptk. a gazdasági erőfölény fogalmát a Tpvt. definíciójával 

egybecsengően határozza meg, nem utal azonban – véleményem szerint 

helytelenül – azokra a Tpvt.-ben található szempontokra, amelyek alapján a 

gazdasági erőfölényes helyzet megállapítható, ezenkívül szintén nem határozza 

meg, s a Tpvt.-re sem tesz utalást az érintett piac meghatározására, holott ezt a 

fogalmat a 2009-es Ptk. maga is használja a gazdasági erőfölény fogalmában. 

12. Dolgozatomban a következő kartelljogi helyzetekben (Tpvt. 11. §, EUMSz. 101. cikk) 

azonosítottam az általános szerződési feltételek relevanciáját, s tettem azokat a 

joggyakorlatra vonatkozó részletes elemzés tárgyává: 

— vállalkozások társulásának döntése, mely ajánlást fogalmaz meg a tagvállalkozásai 

számára, hogy azok harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben milyen 

tartalmú általános szerződési feltételeket alkalmazzanak; 

— vállalkozások közötti horizontális megállapodások, melyek arra vonatkoznak, hogy 

a megállapodásban részes felek harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötendő 

szerződéseikben milyen tartalmú általános szerződési feltételeket érvényesítsenek; 

13. A vállalkozások érdekvédelmi szervezetei által kidolgozott ÁSZF-ek, melyeket a cégek 

alkalmaznak harmadik személyekkel (fogyasztókkal) kötött megállapodásaikban 

önmagukban nem elítélendőek. Ezek a szervezetek rendelkeznek ugyanis a szükséges 

szakértelemmel és érdekkanalizáló képességgel ahhoz, hogy bizonyos, végső soron a 

fogyasztók számára is konkrét előnyökkel bíró szabványszerződéseket kialakítsanak. 

Ennek különösen az olyan piacokon van jelentősége, ahol bonyolult, komoly 

szakértelmet igénylő általános szerződési feltételekkel köttetnek a megállapodások (pl. 

                                                 

660 Például a következőképpen: „Semmis az a tisztességtelen általános szerződési feltétel, ha a fél gazdasági 

erőfölényes helyzettel rendelkezik.” 



 197 

biztosítási piac, pénzügyi szolgáltatások piaca). Azonban ez a 

„szabványszerződésiesítés” nem vezethet oda, hogy teljesen felszámolja a 

vállalkozások lehetőségét arra, hogy alternatív ÁSZF-eket alakítsanak ki vagy 

bármilyen módon eltérjenek az ÁSZF-ajánlásban foglaltaktól. Ez ugyanis 

nyilvánvalóan a fogyasztói jólét ellenében hatna, hiszen ez magát a versenyt iktatná ki. 

Ez az oka annak, hogy a vállalkozások szövetségének olyan előírásai, mely szerint a 

tagvállalkozások harmadik személyekkel (fogyasztókkal) csak a szövetségi ajánlásban 

meghatározott tartalmú általános szerződési feltételekkel szerződhetnek nagy 

valószínűséggel alkalmasak arra, hogy versenytorzító hatással bírjanak. 

Ezenkívül a szakmai tömörülés által kidolgozott ajánlott ÁSZF-ek nem szolgálhatnak 

eszközül ahhoz, hogy a vállalkozások hallgatólagosan megegyezzenek az árak vagy 

bizonyos kedvezmények egységesítésében. Ezek esetében ugyanis egyértelműek a 

versenyre és a fogyasztói jólétre gyakorolt negatív, torzító hatások, s így ezek 

nyilvánvalóan jogellenesnek tekinthetőek.  

Ahogy arra a fentiekben már utaltam, az ÁSZF-ek által megvalósított 

versenykorlátozások bizonyos körülmények között azért tekinthetőek – az áregyeztetés 

mellett, ez utóbbit erősítendő – igen súlyosnak, mert a versenytársak ÁSZF-jei közötti 

verseny különösen (de nem kizárólag) oligopolisztikus, tehát kevés szereplőt magában 

foglaló piacon juthat jelentőséghez. Ennek oka abban rejlik, hogy egy ilyen piaci 

struktúrában az árcsökkentés lehetőségei korlátozottak, s így kiemelt jelentőséghez 

juthat a fogyasztók számára minél kedvezőbb általános szerződési feltételek nyújtása 

(pl.: díjmentes házhozszállítás, szervízszolgálat kedvező szerződéses feltételei, stb.). 

A fentiekben láthattuk azt is, hogy a harmadik személyek (fogyasztók) irányába 

alkalmazandó ÁSZF-ek egységesítése gyakran arra szolgál, hogy érvényre juttatható 

legyen az árrögzítés is. Ennek az az oka, hogy az ármegállapodásban foglaltaktól eltérő 

vállalkozások árazását leginkább úgy lehet pontosan figyelemmel kísérni, ha 

mindeközben a többi feltétel (pl. a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben 

alkalmazott ÁSZF-ek) változatlan marad. Amint az több ügy kapcsán megfigyelhető 

volt, egy ilyen monitoring rendszer működtetése gyakran egy szakmai szövetség 

keretein belül valósul meg. 

14. A joggyakorlatot tanulmányozva arra juthatunk, hogy az általános szerződési 

feltételekkel kapcsolatos eljárások száma a vállalkozások társulása esetében lényegesen 
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magasabb, mint a horizontális megállapodásoké. Ennek okát a fentiekben abban láttam, 

hogy egy szakmai szövetség által a harmadik személyekkel (fogyasztókkal) szemben 

alkalmazott általános szerződési feltételek rögzítése valószínűleg hatékonyabban 

valósítható meg, mivel egyszerűbben kivitelezhető a modell-ÁSZF vállalkozások általi 

betartásának figyelemmel követése és esetleges szankcionálása. 

A versenyjogilag jogellenes összehangolt magatartás és a versenyjogilag jogszerű 

párhuzamos magatartás elhatárolása abból a szempontból fontos, mert míg az előbbi 

esetében indokolt a versenyfelügyeleti beavatkozás, addig az utóbbi esetében ez nem 

megengedett (az összehangolt magatartás példáját adja, ha a vállalkozások 

információkat cserélnek arról, hogy milyen módosításokat terveznek az általános 

szerződési feltételeikben). Az iméntiekhez hozzátartozik, hogy az a helyzet is 

fennállhat, hogy nincs bizonyíték a vállalkozások közötti összejátszásra, hanem a piaci 

sajátosságok vezetnek a torz versenyhelyzethez (pl.: a piacon általánossá válik egy, a 

fogyasztók szempontjából kedvezőtlen általános szerződési feltétel típus). Erre a 

helyzetre adhat gyógyírt a szabályozás. Erre szolgálnak példaként a fentiekben vizsgált, 

az észak-írországi folyószámla piacon bevezetett jogszabályi rendelkezések, melyek a 

verseny egyes visszásságait valójában fogyasztóvédelmi magánjogi eszközökkel 

oldották meg. 

15. A szakirodalomban felmerült, hogy a vállalkozások megállapodása vagy szövetségi 

döntés révén létrejövő modell-ÁSZF-ek – feltéve, hogy nem foglalnak magukban 

hallgatólagos megállapodást az árak vagy a kedvezmények egységesítésére – 

valószínűleg nem tűnnek aggályosnak versenyjogi szempontból. A vállalkozások 

részéről az árakra vagy a kedvezményekre vonatkozó akarategység kétségtelenül 

versenykorlátozást valósít meg, azonban álláspontom szerint differenciáltabban kell 

megközelíteni az ÁSZF-ek révén megnyilvánuló potenciális versenykorlátozást. Nem 

mindegy ugyanis, hogy az előírt ÁSZF-ek a feleket szigorúan kötelező megállapodás, 

netán opcionális megállapodás, vagy kötelező vagy ajánlott szövetségi döntés keretében 

születtek-e. Ez utóbbiak tekintetében további vizsgálandó aspektus lehet, hogy az adott 

vállalati szakmai szövetség a piacon tevékenykedők mekkora részarányát tömöríti. 

Ezenkívül – ahogy azt a fentiekben kifejtettem – versenyjogi szempontból tartalmukat 

tekintve sem mindegy, hogy milyen ÁSZF-ekről van szó. Lényeges továbbá, hogy mely 

piacon érvényesülnek az adott általános szerződési feltételek, egyes területeken ugyanis 
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a verseny szempontjából kiemelt jelentőséghez juthatnak az ÁSZF-ek (ld. pl. biztosítási 

piac).  

16. Több versenyfelügyeleti eljárásban is hivatkozott a jogalkalmazó arra, hogy a 

mentesülési kritériumok (EUMSz. 101. cikkének (3) bekezdése; Tpvt. 17. §-a) 

alkalmazásánál az adott ÁSZF-előírás pozitívumaként értékelendő az egyes 

vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak összehasonlíthatósága, valamint ehhez 

kapcsolódóan annak ténye, hogy ezáltal – különösen akkor, ha egy bonyolult, nehezen 

összevethető termékről, szolgáltatásról van szó – a fogyasztó könnyebben tud valódi 

döntést hozni. Ha azonban – egyes ÁSZF-ek alább tárgyalt tartalma miatt – ez a 

fogyasztói döntés csupán látszólagos, akkor valójában nem lehetséges a 

megállapodásnak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesülése. Ennek oka, hogy az 

ilyen klauzulákat tartalmazó modell-ÁSZF-ek nem teljesítik a versenykorlátozás tilalma 

alóli mentesülésnek azt a kritériumát, amely szerint az amúgy a versenykorlátozás 

tilalmába ütköző megállapodás csak akkor mentesül az említett tilalom alól, ha az abból 

származó előnyök méltányos része a megállapodásban részt nem vevő üzletfelekhez 

(fogyasztóhoz) jut. Ahogy arra fentebb is utaltam, ha az EUMSz. 101. cikke (3) 

bekezdésének, ill. a Tpvt. 17. §-ának akár egyetlen feltételét nem teljesíti az adott 

megállapodás, akkor az nem mentesülhet a versenykorlátozás tilalma alól. Az ilyen 

jellegű aggályos kikötések – merítve az Irányelvben foglaltakból – a következők 

lehetnek. 

 ÁSZF-ek, amelyek „bebetonozzák” a fogyasztót a szerződésbe (amely által a 

fogyasztótól elvonják a szolgáltatóváltásra való ösztönzöttségét) – ebbe a körbe az 

Irányelvből alapvetően a következő kikötések tartoznak: 

— a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul magas összeg 

megfizetését követelik meg kártérítés címén;  

— engedélyezik az eladó vagy szolgáltató számára a fogyasztó által megfizetett 

összegek megtartását olyan esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, hogy nem 

köt szerződést vagy nem teljesíti a szerződési feltételeket, ugyanakkor nem 

teszik lehetővé a fogyasztó számára, hogy az eladótól vagy szolgáltatótól 

ugyanakkora összeget kapjon abban az esetben, ha a szerződést az eladó vagy a 

szolgáltató mondja fel; 
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— a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásában, 

amelyek alapos megismerésére nem volt tényleges lehetősége a szerződés 

megkötése előtt. 

 ÁSZF-ek, melyek olyan tényezőknek (pl.: fizetési kötelezettség) teszik ki a 

fogyasztót, amelyekről a szerződés megkötésénél konkrétan nem esett szó – az 

Irányelvből ebbe a kategóriába az alábbi klauzulák sorolhatóak: 

— feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú 

megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül;  

— feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó 

szolgáltatások jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa;  

— előírják, hogy az áruk vagy szolgáltatások árának meghatározása a szállítás 

időpontjában történik, vagy engedélyezik az áru eladójának vagy a szolgáltatás 

nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat, mindkét esetben anélkül, 

hogy ennek megfelelő jogot biztosítanának a fogyasztó számára a szerződés 

felmondására abban az esetben, ha a megemelt ár lényegesen magasabb annál, 

mint amiben a szerződés megkötésekor megállapodtak – amint az fentebb 

bemutatásra került, lényegében ezt a lehetőséget tartalmazták a Bagnasco-ügy 

tárgyát képező ÁSZF-ek, ugyanis azok a folyószámla hitelszerződésekre 

vonatkozóan jogosultságot biztosítottak az adott bank számára, hogy a 

kamatlábat a pénzpiaci fluktuációk függvényében módosítsa. 

 ÁSZF-ek, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ÁSZF-fel szerződő fél 

önkényes döntésétől függjön a teljesítése – az Irányelvből a következő kikötés 

tartozhat ide: a fogyasztóra nézve kötelező a szerződés, míg az eladó vagy 

szolgáltató szerződési kötelezettségeinek teljesítése olyan feltételhez kötött, 

amelynek megvalósítása csak az eladó vagy szolgáltató szándékától függ. 

A fent ismertetett ÁSZF-ek – a fogyasztóvédelmi magánjogi szabályok értelmében – 

még akkor is aggályosnak minősülnek, ha azokat egyetlen vállalkozás alkalmazza. Ha 

azonban vállalkozások megállapodása vagy vállalati szövetségi döntés alapján a piacon 

tevékenykedő számos – vagy netán az összes – vállalkozás használ ilyen tartalmú 

ÁSZF-eket, akkor véleményem szerint az azzal kapcsolatos aggálynak a versenyjogi 

jogalkalmazásban is tükröződnie kell. Ebben az esetben ugyanis éppen a versenyjog 

által védett érték, azaz a torzulástól mentes piaci verseny szenved csorbát, ugyanis a 
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fogyasztó – tekintettel arra, hogy a piacon alapvetően azonos tartalmú, számára 

hátrányos ÁSZF-ekkel szembesül – valójában nem tud máshoz fordulni. 

Versenyjogi szempontból hasonló a helyzet a vállalkozások szakmai szövetségei által 

ajánlott ÁSZF-ekkel kapcsolatban is: ha ugyanis ezek a modell-ÁSZF-ek 

fogyasztóvédelmi magánjogi szempontból tisztességtelen klauzulákat tartalmaznak, 

akkor valójában a fogyasztó – amiatt, hogy a piacon elterjedtté válnak az ilyen tartalmú, 

ténylegesen alkalmazott ÁSZF-ek – elsősorban a hátrányait fogja érezni a modell-

ÁSZF-eknek, s a széleskörű alkalmazás miatt még lehetősége sem lesz arra, hogy más 

szolgáltatóhoz forduljon. Ezt az álláspontot támasztja alá az a németországi versenyügy, 

amelyben a Német Szövetségi Versenyhivatal, a Bundeskartellamt csak úgy tartotta 

összeegyeztethetőnek a Német Építőipari Szövetség által ajánlott ÁSZF-eket a 

versenyjogi követelményekkel, hogy azok figyelembe veszik a fogyasztóvédelmi 

magánjog egyes előírásait (pl.: transzparencia követelménye, a szerződő felek 

szerződéses jogainak és kötelezettségeinek egyensúlya). 

A fentiekből következően véleményem szerint lényeges lenne, hogy az EUMSz. 101. 

cikke (3) bekezdésében foglalt kritériumok alkalmazásánál a versenyjogi jogalkalmazó 

a fogyasztóvédelmi magánjogban kialakult, a tisztességtelenségre vonatkozó 

joggyakorlatot is figyelembe vegye. Ha ugyanis egy adott ÁSZF fogyasztóvédelmi 

magánjogi szempontból tisztességtelennek minősül, az akkor – vállalkozások 

megállapodása vagy vállalati szövetségi döntés révén – általános piaci gyakorlattá válva 

valószínűsíthetően nem teljesíti a Tpvt. 17-§-ának, ill. az EUMSz. 101. cikke (3) 

bekezdésének azon kritériumát, amely szerint a megállapodásból (vállalati szövetségi 

döntésből) származó előnyök méltányos részesedése a megállapodásban részt nem vevő 

üzletfelekhez (fogyasztóhoz) kell, hogy jusson. Amennyiben pedig ez a kritérium nem 

teljesül, úgy az adott megállapodás, ill. vállalati szövetségi döntés nem mentesülhet a 

Tpvt. 11. §-ában, ill. az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdésében foglalt tilalom alól.  

17. Annak érdekében, hogy a tisztességtelen ÁSZF-ek problematikája a verseny 

szempontjából megfelelően kerüljön kezelésre, igen fontos lenne, hogy az egyes állami 

szervek között szorosabb legyen az együttműködés, így a jogalkotó előírhatná a 

fogyasztóvédelmi szerveknek, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy egyes 

tisztességtelen klauzulák egyre elterjedtek a piacon, akkor tegyen erről észrevételt a 

versenyfelügyeleti jogkörrel rendelkező hatóságnak, azaz a Gazdasági 
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Versenyhivatalnak. A versenyhatóság pedig eldöntheti, hogy indít-e versenyfelügyeleti 

eljárást, vagy esetleg ágazati vizsgálatot, vagy kezdeményez-e szabályozást. 

18. Az Európai Bizottság 2003-ban kezdeményezte akár az egész Európai Unióra kiterjedő 

hatályú, iparági modell-ÁSZF-ek közös kidolgozását („EU-wide standard terms and 

conditions”). A létrehozandó modell-ÁSZF-ek határait egyrészt a fogyasztóvédelmi 

magánjogi rendelkezések (pl.: 93/13/EGK Irányelv), másrészt pedig a versenyjogi 

szabályok jelentik. Úgy tűnik, hogy a kezdeményezett folyamat elakadt, ennek oka lehet 

– többek között – az, hogy a tagállamokban az ÁSZF-ekre vonatkozó szabályozás az 

ezen a területen irányadó minimum jogharmonizáció miatt továbbra is egyenetlen. Ez 

véleményem szerint azt vetíti előre, hogy valószínűsíthetően igen nehéznek bizonyulhat 

majd a modell-ÁSZF-et kidolgozó, különböző tagállamokból származó feleknek 

megállapodniuk az egyes szerződéses klauzulák tartalmában.  

19. Az erőfölénnyel való visszaélésnek (Tpvt. 21. §, EUMSz. 102. cikk) a Tpvt. és az 

EUMSz által is nevesített jogsértés-típusai az „indokolatlan előny kikötése”, valamint a 

„hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése” tényállásai. Elemzésem azért 

koncentrált e magatartásoknak a részletes vizsgálatára, mert a versenyjogi joggyakorlat 

e tilalmak megsértését jellemzően akkor állapította meg, amikor az ilyen piaci 

helyzetben lévő vállalkozás ÁSZF-ek által valósította meg azokat. 

Ahogy arra a fentiekben rámutattam, a versenyjogi jogalkalmazás során kiemelt 

jelentősége van annak, hogy a vizsgált szerződéses jogviszony(ok) szempontjából mikor 

állt fenn – illetve fennállt-e – az adott vállalkozás erőfölényes helyzete. A jogsértés 

megállapításához a visszaélésszerűség mellett szükséges az erőfölényes helyzet 

bizonyítása is, ez pedig csak abban az esetben állhat fenn, ha a szóban forgó vállalkozás 

fogyasztói (vevői) már a szerződés megkötésének pillanatában is ki voltak szolgáltatva 

ennek a gazdasági erőfölénynek.  

A fentiekben a vonatkozó versenyjogi jogalkalmazás alapján azt tettem elemzés 

tárgyává, hogy a szerződéses jogviszony során a gazdasági erőfölényes vállalkozás mely 

esetekben valósíthat meg általános szerződési feltételek révén visszaélést. Egyrészt: az 

erőfölényes vállalkozás már a szerződéskötésnél a versenyjogba ütköző általános 

szerződési feltételeket alkalmaz (pl.: olyan ÁSZF, mely az erőfölényes vállalkozást a 

„mindenkori piaci helyzet változásától függően” jogosítja fel a kamat és a kezelési 

költség egyoldalú megváltoztatására); másrészt: a szerződéskötéskor erőfölényben lévő 
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vállalkozás a szerződéses jogviszony fennállta alatt valósít meg jogsértést (pl: a 

gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás a szerződés egyoldalú értelmezésével 

kényszeríti a másik szerződéses felet a kizárólag számára előnyös, s a másik félnek 

hátrányos feltétel elfogadására). Harmadrészt azonban abban az esetben, amelyben a 

vállalkozás a szerződéskötéskor még nem rendelkezik erőfölénnyel, azonban a 

szerződéses kapcsolat során a piaci körülmények, valamint a vállalkozás helyzete úgy 

változik, hogy már megállapítható az erőfölényes helyzet, akkor nem minősül gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélésnek, ha a vállalkozás a még nem gazdasági erőfölényes 

helyzetben kötött szerződésben biztosított jogával élve okoz hátrányt szerződéses 

partnerének, függetlenül attól, hogy a hátrányokozás az időközben kialakult gazdasági 

erőfölényes helyzetben következik be. 

Vizsgálódásomban – néhány kivételtől eltekintve – elsősorban a magyar joggyakorlatot 

elemeztem; ennek oka az volt, hogy a közösségi (európai uniós) jogalkalmazásban 

gyakorlatilag egyáltalán nem léteznek olyan ügyek, amelyek tárgya megegyezne a 

fentiekben vizsgált hazai, fogyasztók ellen irányuló, kizsákmányoló típusú 

jogsértésekkel. Ennek okával kapcsolatban arra jutottam, hogy az ÁSZF-ek általi 

visszaélések – az ÁSZF-ekre irányadó, különböző nemzeti jogrendszerek miatt – 

alapvetően az egyes tagállami határokon belül jelennek meg, s így emiatt a szóban forgó 

jogsértéstípusok feltételezhetően olyanok, hogy azok esetében a tagállamok közötti 

kereskedelem érintettségére való alkalmasság jellemzően nem áll fenn. 

Továbbá azt is elemzés tárgyává tettem, hogy a versenyjogi jogalkalmazás hol 

kapcsolódhat a fogyasztóvédelmi magánjoghoz. A versenyjogi joggyakorlat alapján a 

gazdasági erőfölényben lévő vállalkozásoknak minimálisan azokat a rendelkezéseket be 

kell tartaniuk, melyeket az általános szerződési feltételekre vonatkozó egyéb 

jogszabályok (pl.: Ptk.) előírnak. A versenyjogi jogalkalmazás értelmében az ÁSZF-fel 

szerződő erőfölényes helyzetű vállalkozások magatartásának versenyjogi értékelésénél 

a Ptk.-ban, valamint az ahhoz kapcsolódó más jogszabályokban foglaltak – bizonyos 

korlátok között – a versenyjogi jogalkalmazó számára is támaszt nyújthatnak. Ennek 

érdekében több versenyfelügyeleti eljárásnál bemutattam, hogy a versenyjogilag 

jogsértőnek minősített kikötés hasonlóságot mutatott a fogyasztóvédelmi magánjog által 

tisztességtelennek tekintett klauzula típusához. 
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[A] A dissztertációban elemzett Kábelkom-ügyben661 a jogalkalmazó arra a 

következtetésre jutott, hogy a kábeltelevíziós szolgáltató által a fogyasztókkal kötött 

ÁSZF-ekben foglalt azon klauzula, mely lehetőséget biztosított ezen erőfölényes 

vállalkozás számára, hogy pusztán úgy módosítsa az ÁSZF-et, hogy azelőtt harminc 

nappal a fogyasztót értesíti, megvalósította az indokolatlan előny kikötésének 

tényállását, s az ennélfogva erőfölénnyel való visszaélésnek minősül. A Versenytanács 

jogértelmezése szerint a szóban forgó ÁSZF azért minősült jogsértőnek, mert az az 

erőfölényes szolgáltatót anélkül jogosította egyoldalúan a szerződésmódosításnál 

figyelembe veendő szempontok meghatározására, hogy a mindenkori teljesítés 

időpontjában a díj a szerződéses partnerek által egyértelműen kiszámítható és 

ellenőrizhető lett volna, továbbá arra vonatkozóan sem tartalmazott rendelkezést, hogy 

a megváltozott kikötés el nem fogadása esetére előírná a közös akarattal történt 

szerződésmódosítást. 

A fentiekben rámutattam, hogy a versenytanácsi határozat érvelése feltűnő hasonlóságot 

mutat az Irányelv azon rendelkezéseivel, mely szerint tisztességtelennek tekinthető az a 

szerződéses kikötés, mely feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek 

egyoldalú megváltoztatására a szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül, 

továbbá az a klauzula is, mely engedélyezi az áru eladójának vagy a szolgáltatás 

nyújtójának, hogy egyoldalúan megemelje az árakat anélkül, hogy ennek megfelelő 

jogot biztosítanának a fogyasztó számára a szerződés felmondására abban az esetben, 

ha a megemelt ár lényegesen magasabb annál, mint amiben a szerződés megkötésekor 

megállapodtak.662 

[B] A FiberNet Kommunikációs Rt. ellen folytatott versenyfelügyeleti eljárásban a 

Versenytanács megállapította, hogy a vállalkozás már azzal is megvalósította az 

erőfölénnyel való visszaélés tényállását, hogy a vezetékes műsorjel-elosztás 

szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jében rögzítette azt, hogy egyoldalú döntése alapján a 

programcsomagokban azokban korábban nem szereplő, az előfizetők számára jelentős 

többletköltséggel járó csatornákat helyezhet el.663  

                                                 

661 Ld. a Fővárosi Bíróság 2.K. 30016/2002. sz., valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27185/2003. sz. ítéleteit a Vj-

5/1999. (Kábelkom Nyíregyháza Kft.) sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában 

662 Ld. 13/93/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának j) és l) pontjait 

663 Ld. Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 
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A fentiekben kiemeltem, hogy az ebben az eljárásban versenyjogilag aggályosnak 

minősített ÁSZF megfeleltethető az Irányelv mellékletében található egyik kikötésnek. 

Ez utóbbi szerint ugyanis tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses kikötés, mely 

feljogosítja az eladót vagy szolgáltatót arra, hogy a szállítandó áruk vagy nyújtandó 

szolgáltatások jellemzőit érvényes indok nélkül egyoldalúan megváltoztassa.664 

Nyilvánvaló, hogy a programcsomag megváltoztatása a szolgáltatás jellemzőjének 

módosítását valósítja meg. 

[C] Fontos adalékát adta a vonatkozó joggyakorlatnak a MATÁVkábelTV Kft., mint 

erőfölényes vállalkozás ÁSZF-jei ellen indult versenyfelügyeleti eljárás, melyben a 

Versenytanács megállapította, hogy az erőfölényes vállalkozások esetében nem hárítja 

el a jogsértés megállapíthatóságát az ÁSZF-nek az a kikötése, mely szerint fogyasztók 

maguk is felmondhatják a szerződést az indokolatlan feltételre alapított díjemelés miatt. 

Ennek oka, hogy ebben az esetben – mivel nincs ésszerűen helyettesítő szolgáltatás, 

illetve áru a piacon – valójában kizárnák magukat a szolgáltatásból (azon fogyasztók 

esetében, akik piaci viszonyok között kötöttek szerződést – tekintettel arra, hogy ezután 

megvan a tényleges lehetőségük arra, hogy a piacon más szolgáltatóhoz forduljanak – a 

szerződés polgári jog szerinti felmondása egy reális lehetőség, az erőfölényes 

vállalkozással szerződők esetében azonban nyilvánvalóan nem az). Az említett ügyben 

az az ÁSZF is jogsértőnek minősült, amely alapján a vállalkozás rendes vagy rendkívüli 

felmondással kizárhatja azt a fogyasztót a szolgáltatásból, aki a megemelt szolgáltatási 

díjat ugyan nem, azonban a korábbi díjat hajlandó lenne fizetni.665  

Az iménti ügy kapcsán kiemeltem, hogy a versenyjogi jogalkalmazó a 

fogyasztóvédelmi magánjoghoz képest szigorúbb követelményt támaszt, ugyanis míg a 

93/13/EGK Irányelv szerint tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses klauzula, 

mely engedélyezi az eladó vagy szolgáltató számára, hogy saját belátása szerint 

felbontsa a szerződést, ugyanakkor ezt a lehetőséget nem biztosítja a fogyasztó 

számára666, addig a versenyjogi joggyakorlat értelmében nem hárítja el a jogsértés 

megállapíthatóságát az erőfölényes vállalkozás által a fogyasztó számára biztosított 

azon ÁSZF, mely szerint a fogyasztó felmondhatja a szerződést. Ezzel ugyanis a 

fogyasztó – ahogy arra a fentiekben utaltam – magát zárná ki a szolgáltatásból.  

                                                 

664 Ld. 13/93/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának k) pontját 

665 Ld. Vj-10/2001 (XII. fejezet).  

666 Ld. 93/13/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának f) alpontját 
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[D] A Versenytanács az ELMŰ ellen folytatott versenyfelügyeleti eljárásban azt 

állapította meg, hogy a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás indokolatlan előnyt 

kötött ki azáltal, hogy általános szerződési feltételeiben túlzott mértékű kártérítés 

fizetését rendelte fogyasztói fizetési késedelem esetére.667 Megjegyzendő, hogy a 

jogalkalmazó az ELMŰ-nek a fogyasztói késedelmes díjfizetésből adódó közvetlen kár 

megtérítési igényét jogszerűnek minősítette, azonban a közvetett kárra vonatkozó 

követelését versenyjogilag jogellenesnek tartotta. 

Az imént említett versenyfelügyeleti eljárást abból a szempontból emeltem ki, hogy az 

erőfölényes vállalkozás jogszerűtlennek minősített magatartása szintén megfeleltethető 

a 93/13/EGK Irányelv azon kikötésének, melynek értelmében tisztességtelennek 

tekinthető az a szerződéses klauzula, mely a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól 

aránytalanul magas összeg megfizetését követeli meg kártérítés címén.668  

[E] A disszertációban elemzett ügyek fényében különösen érdekes a joggyakorlatban a 

– versenyjogi területen született, a fentiekben részletesen elemzett – Bagnasco-ügy.669 

Ennek figyelemre méltó vonulata volt, hogy az Európai Bíróság az EKSz. 85. cikkének 

(1) bekezdése szerinti versenykorlátozás elemzése mellett annak lehetőségét is 

tárgyalta, hogy az olasz bankok túlnyomó többségét tömörítő Olasz Bankszövetség 

(ABI) tagvállalkozásai lehettek-e közös erőfölényben, illetve az ÁSZF-előírások révén 

visszaélhettek-e azzal. Figyelemre méltó, hogy eltérő a főtanácsnoki indítvány és az 

európai bírósági ítélet érvelése. A főtanácsnok szerint azért nem áll fenn a közös 

erőfölény, mert a bankoknak az ABI-ban vállalt tagsága nem hozott létre közöttük olyan 

szoros intézményi kapcsolatot, amelynek következtében ugyanolyan üzleti stratégiát 

alakítottak volna ki.670 Az ABI-ban való tagság ugyanis nem akadályozta meg a 

bankokat abban, hogy önálló üzletpolitikát folytassanak a szóban forgó piacon.671 

                                                 

667 Ld. Vj-66/2005 (ELMŰ) 30-31. pontok 

668 Ld. 93/13/EGK Irányelv Melléklete 1. pontjának e) alpontját 

669 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

Európai Bírósági Határozatok Tára 1999. I-00135. old. 

670 Vö. a vonalhajózási konferenciák szolgáltatásai kapcsán hozott joggyakorlattal, mely szempontokat ad a közös 

erőfölény megállapíthatóságára: ld. Joined Cases T-68/89, T-77/89 and T-78/89 SIV v Commission [1992] ECR 

II-1403, 359. pont; ld. továbbá Joined Cases T-24/93, T-25/93, T-26/93 and T-28/93 Compagnie Maritime Belge 

Transports and Others v Commission [1996] ECR II-1201, 65. pont 

671 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 45-59. pontjait 
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Fontos a főtanácsnoki indítványnak az a kitétele is, mely szerint abban az esetben, ha 

elfogadnánk azt, hogy az ABI tagjai közös erőfölényben vannak, akkor az összes olyan 

szakmai szövetségnek a tagvállalkozásait is közös erőfölényben lévőnek kellene 

tartanunk, amelynek a piacon tevékenykedő vállalkozások jelentős része a tagja. Ez 

pedig valójában az erőfölénnyel való visszaélés tilalma szabálya alkalmazásakor a 

versenykorlátozó megállapodás tilalma tényállását megvalósító tények 

„újrafelhasználását” („recycling”) jelentené.672 Az Európai Bíróság ítéletében 

ugyanakkor expressis verbis kijelentette, hogy nem is szükséges vizsgálni az ABI 

tagvállalkozásai esetleges közös erőfölényét, mert az olyan ÁSZF, amely lehetővé teszi 

a bankok számára, hogy a folyószámla hitelszerződésekben – olyan objektív tényezők, 

mint a pénzpiaci fluktuációk alapján – bármikor módosítsák a kamatlábat, semmilyen 

körülmények között nem valósíthat meg az EKSz. 86. cikke (jelenleg: EUMSz. 102. 

cikke) szerinti erőfölénnyel való visszaélést.673 Látható tehát, hogy az Európai Bíróság 

az erőfölény meglétének vizsgálata helyett a visszaélésszerűség elemzésére helyezte a 

hangsúlyt, s állapította meg így, hogy egy ilyen tartalmú ÁSZF-fel fogalmilag kizárt a 

visszaélés. Figyelembe véve a jelen ítéletnek a versenykorlátozó vállalati szövetségi 

döntés kapcsán fent elemzett tételeit, úgy tűnik, hogy az Európai Bíróság ezzel azt 

sugallja, hogy ha egy adott ÁSZF-előírás a tartalma alapján nem képes arra, hogy 

érzékelhető versenykorlátozó hatással bírjon a közös piaci versenyre („appreciable 

effect on competition”674), akkor az erőfölénnyel való visszaélés is kizárt (ebben az 

esetben ugyanis – büntetőjogi hasonlatot használva – „alkalmatlan eszközzel” elkövetett 

„kísérletről” beszélünk).  

A fentiekben értékeltem a Versenytanács, majd a Legfelsőbb Bíróság OTP Bank-

ügyben hozott, fent elemzett döntését675 az Európai Bíróság Bagnasco-ügyben hozott 

ítéletének fényében. Az összevetés során arra a következtetésre jutottam, hogy a magyar 

jogalkalmazó az uniós döntéshozóhoz képest szigorúbb mércét támasztott, hiszen a 

                                                 

672 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

főtanácsnoki indítványának 51. pontját 

673 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

54-59. pontjait 

674 Ld. C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare di Novara soc. 

coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) 

35. pontját 

675 Ld. Legf. Bír. Kfv.X. 39.138/2001/5. sz. ítéletét a Vj-63/1996. sz. ügyben 
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hazai döntés a pénzintézet ÁSZF-jének azon kikötését, amely szerint a kamat és a 

kezelési költség egyoldalú megváltoztatásának jogosultsága a pénzintézetet a 

„mindenkori piaci helyzet változásától függően” illeti meg, erőfölénnyel való 

visszaélésnek minősítette, míg az uniós jogalkalmazó hasonló tényállásnál nem 

állapította meg ezt a típusú versenyjogi jogellenességet.676  

Figyelemre méltó továbbá, hogy az említett versenytanácsi határozat által kifogásolt 

magatartás megfeleltethető a 93/13/EGK Irányelv azon kikötésének, mely szerint 

tisztességtelennek tekinthető az a szerződéses kikötés, mely az eladó vagy a szolgáltató 

számára kizárólagos jogot biztosít arra, hogy a szerződés bármely feltételét 

értelmezze.677 

Jelen dolgozat témájának keretein ugyan kívül esik, azonban megemlítendő még egy, a 

szerződéses ár vizsgálatában megmutatkozó különbség a magánjog és a versenyjog 

között. Versenykörülmények között jellemzően ritkán kerül sor az ár külső szereplők 

(pl.: hatóság, bíróság) által történő meghatározására vagy vizsgálatára. Előbbire adhat 

példát az ártörvény, utóbbira pedig a feltűnő értékaránytalanság Ptk.-beli szabálya. 

Ezenkívül a Ptk. értelmében „[a] tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 

rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és 

az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok világosak és 

érthetőek.” Ez a rendelkezés tehát főszabály szerint akadályát képezi annak, hogy az ár 

a tisztességtelenség szempontjából vizsgálható legyen. Ezzel szemben az európai uniós 

és magyar versenyjognak az erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó szabályai szerint 

az ár elemzés tárgyává tehető.  

Egyúttal érdemes megemlíteni a joggyakorlatnak azt a megállapítását, amely szerint a 

versenyjogi jogalkalmazó – mivel a Tpvt. nem tartalmaz erre vonatkozóan 

meghatározást – az általános szerződési feltételek definíciója tekintetében a Ptk.-ban 

foglalt meghatározásra támaszkodik. A versenytanácsi határozatok ugyanakkor nem 

adnak iránymutatást arra, hogy mely konkrét esetekben támaszkodott a jogalkalmazó az 

ÁSZF Ptk.-beli fogalmára. Csak következtetni lehet arra, hogy a Ptk. ÁSZF-

                                                 

676 Az OTP Bank ügy ugyan Magyarország európai uniós csatlakozása előttre datálódik, azonban jelenleg is 

megengedett, hogy az erőfölényes ügyek vonatkozásában a tagállami jogalkalmazó szigorúbb mércét alkalmazzon, 

mint az európai uniós joggyakorlat (ld. 1/2003/EK tanácsi rendelet (OJ [2003] L1/1) 3. cikkének (2) bekezdését, 

valamint Preambulumának 8. pontját. 

677 Ld. 13/93/EGK Irányelv Mellékletének 1. pontjának m) alpontját 
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definíciójában szereplő „tömegesség” (az ÁSZF-et „az egyik fél több szerződés 

megkötése céljából” határozza meg), mint a vállalkozás általános gyakorlata 

valószínűsíthetően releváns lehet a versenyfelügyeleti eljárás megindításánál és 

lefolytatásánál is szerepet kapó közérdek – azaz a GVH által védeni hivatott verseny – 

érvényre juttatásánál. 

Végezetül lényeges rámutatni a fogyasztóvédelmi magánjog, illetve a versenyjog 

erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó szabálya alkalmazhatósága közötti azon 

különbségre, amely szerint a versenyjogi beavatkozás a Tpvt. erőfölénnyel való 

visszaélés tilalmának szabályai alapján alapvetően csak akkor indokolt, ha az adott 

szerződéses kapcsolat a fogyasztói jólétre negatívan hat (pl.: ezáltal szűkül a választék, 

csökken a kibocsátás, emelkednek az árak), míg a vizsgált fogyasztóvédelmi magánjogi 

szabályok alkalmazhatóságánál ez nem követelmény. 
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[Francisco Gutiérrez Naranjo kontra Cajasur Banco SAU (C 154/15), Ana María Palacios 

Martínez kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C 307/15), Banco Popular 

Español SA kontra Emilio Irles López és Teresa Torres Andreu (C 308/15)] 

C-618/10. sz., Banco Español de Crédito SA ügyben 2012. június 14-én hozott ítélet  

C-302/04 (Ynos Kft. vs. Varga János) 2006. január 10-án hozott ítélet  

C 321/97. sz., Andersson és Wåkerås-Andersson ügyben 1999. június 15 én hozott ítélet 

[EBHT 1999., I 3551. o.]  

T-325/01. sz. DaimlerChrysler AG kontra Európai Közösségek Bizottsága ügy [EBHT 2005., 

II-3319. oldal] 

T 41/96. sz. Bayer kontra Commission ügy [EBHT 2000., II 3383. oldal]  

C 2/01 P. és C-3/01 P. sz. egyesített ügyek BAI és Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Bayer [EBHT 2004., I 23. oldal). 

C 8/08. sz. ügy (T-Mobile és társai) 
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96-102, 104, 105, 108 és 110/82 egyesített ügyek IAZ International Belgium NV kontra 

Bizottság [EBHT 1983. 3369. o.] 

29 és 30/83 egyesített ügyek Compagnie Royale Asturienne des Mines SA és Rheinzink 

GmbH  kontra Bizottság [EBHT 1984. 1679. o.] 

Európai Bizottság 2004. június 24-i 2005/8/EK határozata a Szerződés 81. cikke szerinti 

eljárásban (COMP/38.549 – Belga Építész Kamara) 

56/65. sz. LTM ügyben 1966. június 30 án hozott ítélet (EBHT 1966., 337., 359. o.) 

56 és 58/64 ügy Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH kontra 

Bizottság [EBHT 1966., 299. o.] 

56/65 ügy Société Technique Minière kontra Maschinenbau Ulm GmbH [EBHT 1966., 337. 

o.] 

T-228/97. sz. Irish Sugar ügy [EBHT 1999., II-2969. o.] 

19/77. sz. Miller-ügy [EBHT 1978., 131. oldal] 

43/82, 63/82 Joined Cases Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB) 

and Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB) kontra 

Commission of the European Communities [1984] ECR 19. old.) 

Entscheidung der Kommission 69/202/EWG vom 25. Juni 1969 betreffend ein Verfahren 

nach Artikel 85 des EWG- Vertrags (IV/597 - V.V.V.F.), HL L 168, 1969. július 10., 22-25. 

old. 

Commission Decision 74/431/EEC OJ [1974] L 237/3 (Papiers peints de Belgique). 

73-74. sz. ügy, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique és társai kontra az 

Európai Közösségek Bizottsága, EBHT 1975. november 26., 1491. old.). 

Commission Decision 83/361/EEC OJ [1983] L 200/44 (Vimpoltu) 

Commission Decision 78/59/EEC of 2 December 1977 relating to a proceeding under Article 

85 of the EEC Treaty (IV/147 - (Centraal Bureau voor de Rijwielhandel) HL L 020 , 

25/01/1978 

Entscheidung der Kommission 72/22/EWG [1971] L 013 (Vereeniging van 

Cementhandelaren) 

Európai Bizottság 2004. június 24-i 2005/8/EK határozata a Szerződés 81. cikke szerinti 

eljárásban (COMP/38.549 – Belga Építész Kamara) 

Décision de la Commission 72/478/CEE [1972] L 303 (Vereeniging van Groothandelaren in 

sanitaire Artikelen – GISA) 45- 49. old.  

Commission Decision 78/670/EEC [1978] L 224 (GB-Inno-BM/Fedetab; Mestdagh-

Huyghebaert/Fedetab; Fedetab) L 224., 29-45. old. 
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Joined Cases 209/78 to 215/78 and 218/78 Van Landewyck and Others v Commission [1980] 

ECR 3125 

Commission Decision 78/670/EEC [1978] L 224 (GB-Inno-BM/Fedetab; Mestdagh-

Huyghebaert/Fedetab; Fedetab) L 224. 

Joined Cases 209/78 to 215/78 and 218/78 Van Landewyck and Others v Commission [1980] 

ECR 3125 

C-215/96. és C-216/96. sz. egyesített ügyek Carlo Bagnasco és társai kontra Banca Popolare 

di Novara soc. coop. arl. (BNP) (C-215/96. sz. ügy) és Cassa di Risparmio di Genova e 

Imperia SpA (Carige) (C-216/96. sz. ügy) Európai Bírósági Határozatok Tára 1999. I-00135. 

old. 

Case C-7/95 P Deere v Commission [1998] ECR I-3111 

Case C-8/95 P New Holland Ford v Commission [1998] ECR I-3175 

35/83 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commission [1985] ECR 363 

T-19/91 Vichy v Commission [1992] ECR II-415 

C-399/93 Oude Luttikhuis and Others v Coberco [1995] ECR I-4515 

Cases 40/73 to 48/73, 50/73, 54/73 to 56/73, 111/73, 113/73 and 114/73 Suiker Unie and 

Others v Commission [1975] ECR 1663 

172/80 Züchner v Bayerische Vereinsbank [1981] ECR 2021 

Commission Decision (74/292/EEC) L 160 [1974] (IV/400 - Agreements between 

manufacturers of glass containers) 

T-279/02. sz. Degussa AG kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. április 5-én 

hozott ítélet [EBHT 2006., II-897. oldal]  

C 89/85., C 104/85., C 114/85., C 116/85., C 117/85. és C 125/85–C 129/85. sz., Ahlström 

Osakeyhtiö és társai kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben 1993. 

március 31 én hozott ítélet [EBHT 1993., I 1307. oldal]  

Commission Decision 90/25/EEC [1989] L 015 (Concordato Incendio) 

Commission Decision 84/191/EEC [1984] L 099 (Nuovo CEGAM) 

27/76 United Brands v. Commission [1978] ECR 207 

T-151/01. sz. Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH kontra Európai 

Közösségek Bizottsága ügyben 2007. május 24-én hozott ítélet [EBHT 2007., II-1607. oldal]  

T-102/96 Gencor v Commission of the European Communities [1999] ECR II-753. old. 

Joined Cases T-68/89, T-77/89 and T-78/89 SIV v Commission [1992] ECR II-1403 

Joined Cases C-140/94, C-141/94 and C-142/94 DIP and Others v Commune di Bassano del 

Grappa and Commune di Chioggia [1995] ECR I-3257 
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Case C-393/92 Almelo [1994] ECR I-1477 

Joined Cases T-24/93, T-25/93, T-26/93 and T-28/93 Compagnie Maritime Belge Transports 

and Others v Commission [1996] ECR II-1201 

322/81. sz. Michelin kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 1983. november 9-én 

hozott ítélet [EBHT 1983., 3461. oldal] 

T-210/01. sz. General Electric Company kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2005. 

december 14-én hozott ítélet [EBHT 2005., II-5575. oldal] 

T-30/89. sz. ügy, Hilti kontra Bizottság [EBHT 1991., II-1439. old.]  

T-83/91. sz. ügy, Tetra Pak kontra Bizottság [EBHT 1994., II-755. old.]  

C-95/04. P. sz. ügy British Airways kontra Bizottság [EBHT 2007., I-2331. old.] 

Európai Bizottság 2007. július 4-i COMP/38.784 ügyben hozott határozata 

Joined Cases T-68/89, T-77/89 and T-78/89 SIV v Commission [1992] ECR II-1403 

 

[2.] Magyar jogalkalmazók döntései (a hivatkozások sorrendjében) 

 

Vj–42/2006. (Magyar Telekom Távközlési Nyrt.) sz. határozat 

Vj-157/2004. sz. határozat  

Vj-145/200. sz. határozat 

436/B/2010. (IV. 26.) AB határozat 

Szegedi Ítélőtábla Gf. I. 30 296/2008. (BDT2009. 2129) 

BH 2003/15 (Legf. Bír. Pfv. VII. 22.857/1999. sz. ítélete) 

Legfelsőbb Bíróság GK 37. sz. kollégiumi állásfoglalás 

Szegedi Ítélőtábla Pf. II. 20 029/2009. (BDT2011. 2407)  

Fővárosi Ítélőtábla 11. Gf. 41 128/2003/5. (BDT2004. 913)  

Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 036/2001/5. (BDT2003. 752)  

Legf. Bír. Gfv. XI. 30.256/2006. (EBH2007. 1624, in: Legfelsőbb Bíróság Határozatainak 

Hivatalos Gyűjteménye 2007/1.) 

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 21 319/2009/6. (BDT2009. 63)  

2/2012 (XII. 10.) PK vélemény a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által 

alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog 

tisztességtelenségéről 

BH2006. 343; EBH2004. 1093 

Legf. Bír. Kf.II.39.104/2000/3. (Vj-55/1998.) 

Legf. Bír. Kf.II.39.580/2001/6. (Vj-196/1999) 
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BH 2008/21 (Legf. Bír. Gfv. XI. 30.366/2006) 

BDT 2007/1550 (Szegedi Ítélőtábla Pf. I. 20 135/2006) 

BDT 2005/1137 (Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 21 137/2004/4.) 

Győri Ítélőtábla Pf. IV. 20 213/2010/6. (BDT2011. 2486) 

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 086/2010/4. (BDT2010. 2287) 

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 21 945/2009/4. (BDT2010. 2286) 

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 217/2009/4. 

Pest Megyei Bíróság 23. G. 24 359/2008/5. (BDT2009. 2035)  

Fővárosi Ítélőtábla 6. Pf. 20 556/2008/4. (BDT2009. 1996)  

Szegedi Ítélőtábla Pf. I. 20 452/2007/3. (BDT2008. 1828)  

Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14. (BDT2004. 988)  

Fővárosi Bíróság 4. Gf. 75 026/2001/19. (BDT2002. 604)  

Csongád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 147/2000/3. (BDT2002. 603)  

Legf. Bír. Gfv. IX. 30.316/2008. (BH2010. 46)  

Legf. Bír. Pfv. VIII. 20.430/2009. (BH2009. 323)  

Legf. Bír. Pfv. VIII. 21.592/2006. (BH2007. 371)  

Legf. Bír. Gfv. IX. 30 221/2011/6. (BDT2011. 188)  

BDT2004. 988 (Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14.) 

Legf. Bír. Gfv. IX. 30 221/2011/6. (BDT2011. 188) 

Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 40 112/1999/4. számú ítélet 

Fővárosi Bíróság 2. Gf. 75 980/2001/14. (BDT2004. 988) 

BH 1982/12/525. 

Vj-98/2004. (grafikus-kartell) 

Legf. Bír. Kf.I. 27.142/1996/7. (Vj-224/1992) 

Főv. Ítélőtábla 2. Kf. 27.212/2003/17. (Vj-185/1994) 

Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.360/2006/29. (Vj-27/2003) 

Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.052/2007/22. (Vj-138/2002) 

Legf. Bír. Kfv. II. 39. 259/2006/4. (Vj-70/2002) 

Legf. Bír. Kfv.II. 39.212/2007/15. (Vj-153/2002) 

Vj-1/2008 (Magyar Ingatlanszövetség) 

Főv. Bír. 7.K. 30.207/2005/3. sz. ítélete a Vj-160/2003. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában 

Legf. Bír. Kf.II. 39.894/2001/6. (Vj-106/2000. sz. ügyben) 

Vj-10/2001 MATÁVkábelTV Kft. 
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Vj-134/1995. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott GVH-határozat  

Legf. Bír. Kf.II. 25.708/1993/5. sz. ítélete a Vj-7/1992. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában 

Főv. Bír. 2.K. 30.968/1997/4. sz. ítélete a Vj-15/1997. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában 

Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.188/2004/5. sz. ítélete a Vj-57/2003. sz. versenyfelügyeleti 

eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában 

Vj–80/1999 (Tetra Pak Hungária Rt.) 

Főv. Bír. 7.K. 34383/2005/7. sz. ítélete a Vj-147/2003. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

versenytanácsi határozat felülvizsgálati eljárásában 

Vj-49/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat  

Vj-66/2004 (Matáv)  

Vj-15/1997 (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.) 

Legf. Bír. Kf.II. 27.186/1996/3. (Vj-157/1993. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában) 

Vj-82/2004. (T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.) 

Vj-49/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat  

Vj-66/2004. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott versenytanácsi határozat  

Vj-116/2005 (Tigáz Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.)  

Vj-50/2004 (FiberNet) 

Vj-63/2008. (Raiffeisen Bank Zrt.) 

Legf. Bír. Kfv.X. 39.138/2001/5. ítélete a Vj-63/1996. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

határozat felülvizsgálati eljárásában 

Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27185/2003. sz. ítélete a Vj-5/1999. (Kábelkom Nyíregyháza Kft.) sz. 

versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat felülvizsgálati eljárásában 

Vj-42/2003 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 

Főv. Bír. 2K. 31008/2001. sz. ítélete a Vj–126/2000. sz. versenyfelügyeleti eljárásban hozott 

versenytanácsi határozat felülvizsgálati eljárásában 

Vj-126/2000 (UPC Magyarország Kft.)  

Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.)  

Vj-66/2005 (ELMŰ) 

Legf. Bír. Kfv.X. 39.138/2001/5. sz. ítélete a Vj-63/1996. sz. ügyben 

Vj-48/1997 (Digitel-2002 Rt.) 

Vj-3/1996 (Goldsun Hűtőipari Rt) 
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Vj-5/2005 (FiberNet Kommunikációs Rt.) 

Vj–124/1998 (Szegedi Tejipari Rt.) 

Vj–57/2003 (Korona 2001 Ingatlanforgalmazó Kft.) 

Vj-22/2000. (Pannonhír)  

Vj-45/2004 (Buvihír Hírlap Kereskedelmi Rt.)  

Legf. Bír. Kf.II. 39.894/2001/6. a Vj-106/2000. (ELMŰ) sz. ügyben 
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Rövidítések, illetve főbb jogforrások jegyzéke 

 

ÁSZF általános szerződési feltétel(ek) 

 

EKSz. Európai Közösséget létrehozó szerződés 

 

EU Európai Unió 

 

EUMSz. Európai Unió működéséről szóló szerződés 

 

Fttv. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló 2008. évi XLVII. törvény 

 

Irányelv a Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

tisztességtelennek minősülő feltételekről 

 

Ptk. Polgári törvénykönyv 

 

Tpvt. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 
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II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként680  

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a 

tézisek – nem nyomtatható formában – nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

hivatalának mindenkori ügyintézőjét (jelenleg: Bencze Andrea), hogy az értekezést és a 

téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a 

feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az 

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;681 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;682 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha 

a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban.683 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

                                                 
678 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
679 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
680 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
681 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
682 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
683 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 
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a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének 

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: 2018. január 17.      

 

 

 

 
   dr. Bassola Bálint 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 
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Foundations, objective of the dissertation, its examined fields and 
methods 

 

Reasons and background for standardized contracts (GTCs) 

 

At its creation, i.e. at the time of liberal capitalism at the end of 18th and the beginning of the 

19th century, contractual laws of European countries were fundamentally based on two pillars: 

the principle of freedom of contract and the thesis of equality of the parties. The enforcement 

of these two principles required such a market environment, where perfect competition684 

exists: numerous purchaser and seller is active on the market (i.e. they have similar economic 

power), objects of trade (products, services) are homogenous, contractual parties conclude their 

contracts in the possession of full information – thus, their decisions are rational –, no barriers 

of market entry and exit exist. Thus, the state did not interfere with the content of their contracts, 

the conviction of their legislators was that in contracts concluded in this contractual 

environment ensure the balance of interests of the contractual parties and creates contractual 

justice.  

With economic development – end of the 19th century – the market environment changed 

fundamentally: mass production unfolded as a result of technical developments, products and 

services offered to more and more purchasers, resources concentrated in less and less hands. 

With the development of production – and as a result, economic relations – it became necessary 

to rationalize contractual relations, there was neither time, nor way to determine the content of 

the contract of the parties section-by-section each and every time. Economic rationality, thus, 

required that similar type of contractual relations are stipulated in uniform contracts (blanket 

contract; standard contract; contracts applying general terms and conditions)685.  

Contracts concluded with general terms and conditions are used at a mass scale in today's 

market economy686. Contracts concluded this way, can be characterized as follows: clauses are 

created mostly by the party offering the products or services (producer, distributor) and used in 

their business relations; these type of contracts are created so the party using them can use them 

towards any person, with whom it intends to conclude the transaction; the GTC using party 

does this for the purpose of rationalizing the transactional costs of its mass transactions. Clearly, 

general terms and conditions are mostly, but not exclusively used in consumer contracts, as in 

these cases one of the parties (the undertaking) typically concludes contracts with the same 

content on a mass scale. 

Furthermore, it is characteristic for this type of transactions, that the party using the GTC 

prepares the contract in advance and the party intending to accept – with the exception of some 

                                                 

684 Ld. BOSCO, David, PRIETO, Catherine, Droit européen de la concurrence: Ententes et abus de position 

dominante, Primento, 2013, 7. old.; see furthermore EMMERICH Volker, Kartellrecht, Verlag C. H. Beck, München, 

2006., p. 3.; see furthermore WHISH, Richard / BAILEY, David, Competition Law, Oxford University Press, 2015, 

p. 6.  

685 From French literature see TOULET, V., Droit civil (Les obligations, responsabilité civile), l’Imprémerie 

Barnéoud, Paris, 2000, p. 32–33; from English literature see WILLET, C., The Directive on Unfair Terms in 

Consumer Contracts and its implementation in the United Kingdom, in: European Review of Private Law, Vol. 5. 

n.1, p. 229; from German literature see MEDICUS, D., Bürgerliches Recht, 18. neubearb. Aufl., CH. Beck Verlag, 

München, 1999., p. 43–50. 

686 With respect to the economic background of contracts concluded with general terms and conditions see – inter 

alia – COLLINS, Hugh (ed.), Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract 

Law, Kluwer Law International, 2008, p. 43-56. 
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individual details (e.g.: name, etc.) – does not have a say with respect to the content of the 

clauses thereof – thus, it can accept them or not conclude the contract (with frequently used 

terminology: „take it or leave it!”). However, GTCs are not necessarily unilateral, nevertheless 

it is clear that the party preparing them tends to take into consideration its own interests while 

creating them.  

GTCs are usually formulated in a terminology that is difficult to understand for a "layman". 

Nonetheless, we can experience in more and more countries proposals from the state to 

formulate contracts of everyday life – e.g. bank account contract – in a clear language, which 

can be understood by a person without a law degree. However, it is clear that due to the 

requirement of rule of law, the use of precise and legally clear terminus technicus is 

indispensable. 

It can be stated about contracts applying GTCs in general that economic actors are more and 

more withdrawing these relationships – as a result of the special rules in general terms and 

conditions – from the dispositive statutory rules and thereby they are creating a quasi 

independent system "entrenched" with own rules: in German literature in the 1930s, this was 

called – very pertinently – as selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft (self-created law of the 

economy). It was due to this tendency that in recent years we can see in several countries – 

including Hungary – a stronger state intervention with respect to the control of form and content 

of general terms and conditions applied in consumer and other contracts.  

 

Economic and legal advantages and disadvantages of standardized 

contracts 

 

The rationalization of concluding contracts as set forth above has several advantages: reducing 

cost, saving time, decreasing legal uncertainty and several other risk factors. These advantages 

do not only appear on the side of the party using the general terms and conditions (hereinafter: 

"GTC"), because the cost reduction at the company due to the use of standardized contracts 

clearly leads to a price reduction687, which appears on the side of the consumer as a positive, 

moreover, this tendency is beneficial to competition as well. As a result of their characteristics, 

GTCs served as a tool for increasing efficiency and improving competitiveness – and they still 

do –, and are indispensable for the operation of modern market economy.  

Apart form its advantages mentioned above, we need to consider the negative effects too, which 

may result from the use of GTCs. It is clear that in case of contract between a consumer and a 

company using GTCs, the consumer is in a weaker position, as the consumer generally has no 

opportunity to become aware of the content of the GTCs and if the consumer reads them, it is 

not in a position to achieve the amendment of the GTC unfavorable to the consumer. Therefore, 

the companies can use their benefit to insert contractual conditions to their GTCs, which by 

infringing the principle of good faith and fairness upsets the balances of contractual rights and 

obligations. The consumer is even more vulnerable in markets, where only one market player 

is active (monopoly), or where a company has a dominant position, because such an undertaking 

due to its market power has the possibility to create such GTCs for consumers, which seriously 

violate the interests of the other party. It is also possible that the undertakings active in the 

market – within or outside their professional association – coordinate, concert their GTCs, 

eliminating competition among each other. 

                                                 
687 This presumption only applies in case of a competitive situation. A monopoly has enough market power not to 

pass-on to consumers the surplus due to improvement of efficiency. 
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Legislator's response to anomalies of standardized contracts 

 

The legislator gave various responses to manage the above-mentioned disadvantages: it ordered 

the application of consumer protection rules of civil law (e.g. regulation in the civil code) on 

the one hand, and competition law tools on the other hand, to repress eventual abuses created 

or planned to be created through GTCs. 

The consumer protection rules of civil law on general terms and conditions reflect basically 

the approach that the information provided by the undertakings to consumers is the most 

important cornerstone of the consumer making an adequate decision about the purchase of 

goods or the use of services. For this purpose, the rules ensure that the consumer can actually 

choose from alternatives (e.g.: information obligation of undertakings, requirement of 

intelligible language). However, the objective of "perfect decision" of the consumer is not 

realistically achievable in every case, because, on the one hand, the consumer encountering a 

contract containing GTCs does not have time to review all GTCs, which the consumer readily 

receives at the time of concluding the contract; on the other hand, even if the consumer would 

do this, the consumer would probably not be in a bargaining position to dispute these. Thus, it 

is not sufficient to prescribe that the undertaking must provide adequate amount of information 

in adequate quality to the consumer. Therefore, the legislator adopting consumer protection 

rules of civil law introduces material control over already concluded contracts by introducing 

the definition of unfair general terms and conditions and the respective legal sanctions. With 

respect to this, material control – i.e. the examination of fairness – provides additional 

assurances intended to balance the circumstance that the consumer is probably not in the 

possession of all information in order to compare all alternative available in the market.688 

The rules of competition law on the prohibition of agreements restricting competition 

intend to hinder that undertakings artificially reduce the options available to consumers on the 

market (since if the undertakings for a cartel, the consumer has no actual choice of given 

products / services). These rules achieve their aim by rendering agreements, concerted practices 

and decisions of associations of undertakings unlawful, the objective, actual or potential effect 

of which is the reduce the number of GTC alternatives available to consumers or reducing 

thereof to a single one (e.g.: prohibiting competitors to agree to only apply general terms and 

conditions unified according to their agreement in their contracts with third parties 

(consumers)). 

In a market, where only a single undertaking is active (monopoly), or in a market, where one 

of the undertakings is in a dominant position, the rules of competition law prohibiting abuse 

of dominance confines the undertaking in such a market position by imposing a special 

responsibility on them compared to competing undertakings on the market in connection with 

the use of GTCs. 

The above-described rules of two branches of law can be categorized as follows: 

— The cartel rules of competition law facilitate that consumer have alternatives on the market 

at all (including the prohibition of competition law, which for example prevents the decision 

                                                 
688 See Thomas WILHELMSSON, Cooperation and competition regarding standard contract terms in consumer 

contracts, in: European Business Law Review [2006], p. 50.; see furthermore Paolisa NEBBIA, Standard form 

contracts between unfair terms control and competition law, European Law Review, 2006, p. 103; see furthermore 

Thomas WILHELMSSON, Unfair terms and standard form contracts, in: HOWELLS, Geraint / RAMSAY, Iain / 

WILHELMSSON, Thomas / KRAFT, David, Handbook of Research on International Consumer Law  (Edward Elgar 

Publishing), 2010, p. 158-191. 
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of association of undertakings to make a binding proposal to its members model GTCs 

applied towards third parties (consumers), which practice also decreases or narrows the 

decision alternatives available to the consumer on the market). 

— The consumer protection rules of civil law facilitate consumers to have an actual decision 

on these alternatives (e.g. warning obligation of party creating standard clauses, if the given 

GTC deviates from customary contractual practice). 

— The consumer protection rules of civil law on the unfairness of GTCs provide additional 

assurances to consumers: they should not suffer unlawful disadvantages even if they have 

already decided on a GTC alternative. 

— The competition law rules on dominance intend to prevent undertakings to exploit 

consumers by their GTCs on markets where only narrow alternatives (dominant market 

position) or just one available product or service (market situation controlled by a 

monopolist) is available.  

 

Summary of the research objective and legitimacy of the questions 

examined in the dissertation 

 

It is apparent from the above that the two branches of law – consumer protection rules of civil 

law and competition law – "act" in a complementary way in eliminating the problems connected 

to general terms and conditions. Thus, the objective of the dissertation is the following: 

 first the analysis of Hungarian consumer protection rules of civil law, which are largely 

influenced by the EU Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 

contracts689, regulating general terms and conditions in light of EU legislation and case-

law; 

 second the examination of in which cases general terms and conditions play a role in 

competition law (prohibition of anticompetitive agreements, prohibition of abuse of 

dominance); 

 third the consideration of the areas, where competition law could connect to consumer 

protection rules of civil law; 

 fourth the analysis of whether competition law decision-making can rely on consumer 

protection rules of civil law, and if yes, how. 

The examination to be carried out in this paper has legitimacy in my view, because both 

consumer protection rules of civil law on GTCs and competition law rules have at their actual 

center the protection of the consumer and consumer welfare. Although the rules of these two 

branches of law are applied through different instruments (consumer protection rules of (civil) 

law is basically on the border of public law and private law, because it contains both civil law 

and administrative law components690, while competition law prohibitions can be considered 

to have public law nature), the objective of the rules of both branches of law examined in this 

dissertation is to prevent that undertakings gain unearned advantages to the detriment of 

consumers.  

                                                 
689 See Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (hereinafter: „Directive”) 

690 See FAZEKAS Judit, Fogyasztóvédelmi jog, Complex, Budapest, 2007, p. 75. 
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It can be stated that both consumer protection and competition law facilitate that consumers can 

make real decisions – and not just "pretense decisions".691 ("Perfect consumers", in the 

possession of all information, maximally rational and with above-average intelligence are 

probably not affected by unfair GTCs, because they would know and immediately recognize 

the unlawful clauses of the contractual partner. However, not even such a consumer would be 

protected from competition law infringements. As this depends on external factors. Even the 

"perfect consumer" must often purchase goods or use services from cartelist undertakings.692). 

Competition law basically intends to impact the circumstances external to consumers (e.g. by 

the prohibition of cartels of undertakings, which leads to competitive price, innovation, etc.), 

while certain consumer protection rules of civil law applicable to GTCs protect the decision of 

the internal consumer (e.g.: certain information on the content of the GTC must be provided to 

the consumers, etc.), and also sanctions the unfairness of the GTC. Prima facie it seems that 

consumer protection rules of civil law limiting the application of GTCs lead to the protection 

of consumers in a more direct way than competition law, however, the competition supervision 

procedures, which establish the infringement of competition law by the use of GTCs, also serve 

the protection of consumers directly.  

Nonetheless, it is apparent that the consumer protection rules of (civil) law are significantly 

more far-reaching than competition law rules, because while competition law rules intend to 

facilitate the avoidance of market failure and distortion, the consumer protection rules of (civil) 

law consist of several parts (e.g.: unfair GTCs, distance contracts, rules on consumer credit, 

etc.)693. In addition, while the effects of competition law encompass entire markets, consumer 

protection rules of (civil) law tackles micro level problems mostly694. 

In connection with the above, it is important to emphasize the enforcement of the two branches 

of law. Both the consumer protection rules of civil law applicable to GTCs and competition law 

rules can be enforced via private law and public law instruments. In case of competition law, 

the prohibitions thereof are enforced by state bodies (competition authorities of the Member 

States and the European Commission), however, it must be emphasized that competition law 

requirements can be enforced also via private enforcement of competition law. With respect to 

consumer protection rules of civil law, the possibility of public interest litigation must be noted 

as a public law instrument. It is also important to mention that under certain circumstances – as 

discussed in detail below – invalidity of GTCs must be taken into consideration by the judge of 

the Member State ex officio. 

Finally, it must be emphasized that the consumer protection rules of civil law and competition 

law rules being subject to the analysis of this dissertation – as presented in detail in this research 

                                                 
691 S Thomas WILHELMSSON, Cooperation and competition regarding standard contract terms in consumer 

contracts, in: European Business Law Review [2006], p. 50; see furthermore Paolisa NEBBIA,  Standard form 

contracts between unfair terms control and competition law, European Law Review, 2006, p. 103. 

692 AVERITT / LANDE raise an interesting example: even if the "perfect consumer" would expect that on some 

markets the undertakings form a cartel or a monopoly arises, it is unsure if the consumer could satisfy its needs in 

advance – before these events arise. The difficulty thereof is illustrated by the Microsoft case: even if the "perfect 

consumer" would have known that Microsoft would obtain a monopoly position later, it would not have been easy 

to devise a strategy, due to which - later - the required product could have been acquired at a competitive market 

price. See Neil W. AVERITT / Robert H. LANDE, Consumer Sovereignty: A Unified Theory of Antitrust and 

Consumer Protection Law, 65 Antitrust Law Journal 713 (1997), p. 716. 

693 In connection with this, see The Interface between Competition and Consumer Policies, OECD, 2008, p. 17. 

694 See CSERES Katalin, Competition Law and Consumer Protection, European Monographs, Kluwer Law 

International, 2005, p. 307. 
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– is heavily determined by EU law and both legal systems are important building blocks of the 

internal market of the EU.   

 

Brief description of the dissertation's method of research 

 

With respect to the research method, the thorough analysis of case-law was an important aspect 

during both the analysis of consumer protection rules of civil law and competition law. I assess 

the implementation of Council Directive 93/13/EEC („Directive”)695 by the Member States – 

giving an overview – with a comparative method. After the transposition of the Directive to 

national law, the courts of the Member States addressed numerous questions to the Court of 

Justice of the European Union (there, Hungarian decision-making for a were very active, as the 

dissertation presents), asking for the legal explanation of the latter with respect to the invoked 

directive. The given legal guidance of the CJEU are extremely important for the legal 

development of the Member States, thus, I lay great emphasis on analyzing the findings of the 

judgments important for the subject of the dissertation. Taking into consideration that the 

Hungarian and EU rules containing the competition law prohibitions consist only of a few 

sentences, thus, the enforcement bodies provide for their interpretation. Since the accession of 

Hungary to the European Union, the Hungarian administrative bodies and judicial organs must 

take into consideration for the application of competition law the EU competition law case-law, 

therefore, beyond the analysis of the domestic case-law, the assessment of the legal 

interpretation by the EU enforcement bodies has an important role in the paper. Therefore, I 

took into consideration the case-law of the CJEU and the General Court and – where relevant 

– the advocate general' opinion, as well as the case-law of the European Commission. In 

addition – by using an analytic method – I carried out the critical assessment of the statements 

made in literature about the interpretation of the law. At the end of each chapter, I summarize 

the research results and conclusions for the given chapter. 

 

Research structure of the dissertation 

 

In accordance with the above, my dissertation follows the following research structure.  

First, in my research I analyze in detail, broken down to each legal institution (determination 

of consumer and consumer contract; GTCs becoming contractual content; unfairness of 

contractual clause; consequences of unfairness, etc.), how Hungarian consumer protection rules 

of civil law regulating general terms and conditions were created and I will pay great attention 

to the analysis of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 

contracts, as well as, the respective EU case-law.  

After this, I examine how case-law on the prohibition of anticompetitive agreement (agreement, 

concerted practice, decision of association of undertakings) manages cases, where GTCs are 

involved: during which I will assess – starting from the case-law analyzed in detail –, for the 

investigation under Art. 101 (1) TFEU and Section 11 (1) of the Competition Act, as well as, 

with respect to exemption, under Art. 103 (1) TFEU and Section 17 of the Competition Act, of 

an agreement (decision of association of undertakings) with the subject of a model GTC 

containing the contractual conditions to the enforced towards third parties (consumers), what 

competition law aspect must be taken into consideration.  

                                                 
695 See Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (OJ L 95., p. 29; 

Hungarian language special edition: chapter 15 book 2, p. 288). 
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Then, I analyze the case-law on the prohibition of abuse of dominance (Art. 102 TFEU; Section 

21 of the Competition Act): in the course of this, I am researching how an undertaking having 

a dominant position in the framework of a contractual relationship created by general terms and 

conditions applied in consumer contracts in relation to the "unjustified stipulation of benefits" 

or the "coercion of acceptance of detrimental conditions" can commit an abuse by using GTCs. 

At the same time – with respect to both the prohibition of anticompetitive agreements and the 

prohibition of abuse of dominance – I assess, which are the fields, where competition law 

decision-making connects to consumer protection rules of civil law and whether competition 

law decision-making can rely on consumer protection rules of civil law and related case-law, 

and if yes, where. 

 

Summary of the research results 

 

Below, I am summarizing the most important conclusions and research results of the 

dissertation.  

20. According to the Civil Code currently in force, public interest lawsuit can be brought – 

even by the Hungarian Competition Authority – against unfair GTCs created and 

published for concluding contracts with consumers, the application of which is proposed 

publicly (e.g.: association of undertakings). As shown in the dissertation, both Section 

11 (1) of the Competition Act and Art. 101 (1) TFEU include decisions of associations 

of undertakings into their material scope, in case of which the anticompetitive objective 

or effect, or – in respect of Section 11 (1) of the Competition Act – the capability thereof 

can be examined.696 This means that proposing unfair GTCs can have competition law 

implications. However, we must see – as presented in the dissertation – that a certain 

level of impact on competition, or capability thereof is necessary for competition law to 

apply: this is the purpose of the rules on de minimis agreements in Hungarian and EU 

law (in case of association of undertakings, for example, this can be decided on the 

proportion of the members to other professional conglomerations). This means that a 

situation is possible, when a lawsuit can be brought on the basis of consumer protection 

rules of civil law and competition law at the same time against unfair GTCs. The finding 

of unfairness can be provide important support for the body applying competition law 

in deciding what the effects the given decision of association of undertakings has on 

consumers.697 

21. The rule of the Civil Code previously in force, which made it mandatory to publish the 

GTCs on the (internet) website, could have an incentive effect on competition by 

increasing the comparability of the GTCs applied in the market. However, such 

transparency may even jeopardize competition. In markets, where only a few market 

players are active (e.g.: oligopolistic market) this may facilitate collusion – relevant 

from a competition law viewpoint (Section 11 of the Competition Act; Art. 101 TFEU) 

                                                 

696 In addition, for the enforcement of EU competition law – as presented in the dissertation – it is necessary that 

the given decision of the association is capable of influencing trade between Member States (see Case 56 and 

58/64 Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH kontra Bizottság [ECR 1966., p. 299]; see 

furthermore Commission Notice - Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the 

Treaty (2004/C 101/07).) 

697 The body applying competition law has the opportunity to do this when applying Section 17 of the Competition 

Act and Art. 101 (3) TFEU. 
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– among them. The reason for this is that the entities active on the market – because of 

the relatively simple monitoring of competitors' GTCs – could easily create a signaling 

system aimed at competition distorting effects, i.e. they tacitly agree on a restriction of 

competition.  

22. At several instances, I criticize the rules of the Civil Code of 2009, which contained 

rules on dominant undertakings – the Civil Code currently in force does not contain 

these, however, from a historical point of view, they analysis thereof seems relevant. 

- According to the Civil Code of 2009 unfair general terms and conditions are null 

and void, if the party applies the GTC by abusing its dominant position. I 

explained in relation to this that according to my opinion the use of the word 

"apply" can be problematic, as this can include the interpretation that the 

undertaking having a dominant position must actually apply the challenged 

contractual terms in order to find it null and void under the cited rule of the Civil 

Code of 2009. This interpretation would be contrary to the established 

competition law decision-making, which enables the finding of an infringement 

if the challenged clause was not actually used by the undertaking in a dominant 

position, but it has the possibility – from the perspective of law of obligations – 

to do so. I suggested in relation to this that it would have been more correct if 

the Civil Code of 2009 would have left out the reference to "application" and it 

would have only referred to the existence of a dominant position.698  

- In the Civil Code of 2009, the rule seemed redundant, which empowers the 

Hungarian Competition Authority to bring a public interest lawsuit in case of 

general terms and conditions applied by undertaking in a dominant position. 

This was made possible – a few paragraphs before – by the Civil Code, as well 

as by the Competition Act 

- The Civil Code of 2009 defined dominant position similarly to the definition of 

the Competition Act, however, it did not refer to – according to my opinion 

incorrectly – those factors set out in the Competition Act on the basis of which 

a dominant position can be established, furthermore, it did not set out, and did 

not even make a reference to the Competition Act, the definition of the relevant 

market, although this definition was used by the Civil Code of 2009 itself for the 

definition of dominant position. 

23. In my paper, I have identified the following cartel situations (Section 11 of the 

Competition Act; Art. 101 TFEU), where general terms and conditions are relevant, and 

these form parts of the detailed analysis of case-law: 

— decision of association of undertakings, making a recommendation to its members 

on what kind of general terms and conditions should be applied towards third parties 

(consumers); 

— horizontal agreements of undertakings, which relate to the general terms and 

conditions enforced by the parties to the agreement towards third parties 

(consumers; 

24. GTCs created by the interest groups of undertakings, which undertakings apply in their 

contracts with third parties (consumers) are not in themselves condemnable. These 

organizations have the necessary expertise and internet channeling capability to create 

                                                 
698 For example, as follows: „Unfair general terms and conditions are null and void, if the party is in a dominant 

position.” 
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standard contracts that ultimately have specific advantages for consumers. This is 

particularly significant on markets, where contracts are concluded with complex general 

terms and conditions requiring serious expertise (e.g. insurance market, financial 

services market). However, this "contract standardization" cannot lead to the complete 

disposal of the undertakings possibility to create alternative GTCs or deviate from the 

content of the recommended GTC in any way. This would clearly affect consumer 

welfare, because it would eliminate competition itself. This is the reason why rules of 

associations of undertakings, which require the members to conclude contracts with 

third parties (consumers) by using exclusively the general terms and conditions with the 

content recommended by the association are likely capable of having competition 

distorting effects. 

In addition, the recommended GTCs created by a professional body cannot serve as an 

instrument to undertakings tacitly agreeing on unification of prices or certain discounts. 

In such case, the negative, distorting effects on competition and consumer welfare are 

clear and thus, these are clearly unlawful.  

As I have referred to in the dissertation, restrictions of competition by GTCs under 

certain circumstances – in addition to price coordination, in support thereof – can be 

considered as very severe, because competition of competitors' GTCs is important 

particularly, but not exclusively in oligopolistic markets, i.e. consisting of a few market 

players only. The reason for this is that in such a market structure, the possibility of 

price reduction is limited and offering more favorable general terms and conditions to 

consumer becomes very significant (e.g.: free-of-charge delivery, favorable contractual 

conditions for repair services, etc.). 

In the dissertation I have also presented that the unification of GTCs applied towards 

third parties (consumers) often serves the enforcement of price fixing. The reason for 

this is that the pricing of undertakings deviating from the price agreement can be 

monitored most easily if meanwhile the other conditions (e.g. the GTCs applied towards 

third parties (consumers)) remain unchanged. As it was apparent in several cases, such 

a monitoring system is often operated in the framework of a professional association. 

25. Examining case-law, we can come to the conclusion that the number of procedures in 

relation to general terms and conditions is significantly higher in case of association of 

undertakings as in case of horizontal agreements. I saw the reason for this during my 

research in the circumstance that fixing general terms and conditions applied towards 

third parties (consumers) can be implemented more efficiently by a professional 

association, because it is easier to implement the monitoring and sanctioning of 

undertakings using a model GTC. 

The distinction of concerted practices unlawful from a competition law perspective and 

parallel conduct lawful from a competition law perspective is important, because in the 

former case competition supervision intervention is justified, while in the latter case this 

is not allowed (an example for concerted practices is when undertakings exchange 

information on what changes they are planning to their general terms and conditions). 

In addition, a situation may occur, where there is no evidence on the collusion of 

undertakings, but the market characteristics lead to distorted competition (e.g.: general 

terms and conditions unfavorable to consumers becomes general practice on the 

market). This situation can be remedied by regulation. An example for this are the rules 

introduced on the bank account market in Northern Ireland, examined in the dissertation, 

which remedied some anomalies of competition with instruments set forth in consumer 

protection rules of civil law. 
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26. It was raised in literature that model GTCs created as a result of an agreement of 

undertakings or decision of an association – unless they contain a tacit agreement on the 

unification of prices or discounts – are probably unproblematic from a competition law 

viewpoint. The concurrence of wills of the undertakings regarding prices or discounts 

clearly qualifies as a restriction of competition, however, according to my opinion the 

potential restriction of completion as a result of GTCs must be approached in a more 

differentiated way. It matters whether the prescribed GTCs are strictly binding for the 

parties or only optional, and whether they were created in the form of a binding or 

recommended decision of an association. In case of the latter, it can be an aspect of the 

examination what is the share of the market players that are represented in the 

association of undertakings. In addition – as I explain in my dissertation – it is relevant 

from a competition law viewpoint what the content of the GTCs is. Furthermore, it is 

important on what market the given general terms and conditions are applied, as in 

certain fields the GTCs have special importance from a competition law aspects (see 

e.g. insurance market).  

27. In applying the exemption criteria (Art. 101 (3) TFEU; Section 17 of the Competition 

Act) the authority referred in several competition supervision proceedings to the 

positive aspect of the given GTC provision that products, services of certain 

undertakings are comparable, as well as the related fact that thereby – particularly if it 

is a complex product, service, which is difficult to compare – the consumer can make a 

real decision more easily. If however – due to the content of certain GTCs described 

below – this consumer decision is purely ostensible the exemption of the agreement 

from the prohibition of restriction of competition is not actually possible. The reason 

for this is that model GTCs containing such clauses due not qualify for the criterion of 

exemption from the prohibition of restriction of competition, according to which, the 

agreement otherwise violating the prohibition of restriction of competition can only be 

exempted from the mentioned prohibition, if the equitable part of the benefits thereof is 

passed-on to the business partners (consumers) not participating in the agreement. As I 

referred to above, if either criterion of Art. 101 (3) TFEU or Section 17 of the 

Competition Act is not met by the given agreement, it cannot be exempted from the 

prohibition of restriction of competition. Such problematic clauses – derived from the 

Directive – can be the following. 

 GTCs, which "lock-up" the consumer in the contract (taking away the incentive of 

the consumer to switch service providers) – from the Directive, the following 

clauses belong to these: 

— claiming as damages the payment of a disproportionately high amount from the 

consumer not meeting her/his obligations;  

— allow the seller or service provider to keep the amounts paid by the consumer in 

cases, where the consumer can decide not to conclude the contract or not to meet 

the contractual conditions, however, they do not enable the consumer to receive 

the same amount from the seller or service provider if the contract is terminated 

by the seller or service provider; 

— consumer irrevocably obligated by conditions, which the consumer had no 

actual possibility to get to know in detail before the conclusion of the contract. 

 GTCs, which expose the consumer to factors (e.g. payment obligation), which was 

not specifically discussed at the conclusion of the contract – from the Directive, the 

following clauses belong to this category: 
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— entitle the seller or service provider to unilaterally change the contractual 

condition without a valid reason indicated in the contract;  

— entitle the seller or the service provider to unilaterally change the characteristics 

of the goods or services without valid reason;  

— prescribe that the price of goods or services is determined at the time of delivery, 

or allow the seller of the goods or the provider of services to unilaterally increase 

the prices, in both cases without providing for adequate rights for the consumer 

to terminate the contract in case the increased price is higher that that was agreed 

upon at the conclusion of the contract – as presented above, essentially this 

possibility was included in the GTCs forming the subject-matter of the Bagnasco 

case, as they provided for a right of the given bank with respect to current 

account contracts to change the interest rate depending on the fluctuations of the 

money market. 

 GTCs, which provide for the possibility that performance depends on the arbitrary 

decision of the party using GTCs – from the Directive, the following clause may 

belong here: contract binding for the consumer, while the performance of the 

obligations of the seller or the service provider is conditional, the occurrence of 

which only depends on the intention of the seller or the service provider. 

The above-described GTCs – according to the consumer protection rules of civil law – 

are problematic even if they are applied only by a single undertaking. If however several 

– or even all – undertakings apply such GTCs on the basis of an agreement of 

undertakings or a decision of an association, according to my opinion this concern 

should be reflected in competition law decision-making as well. In this case it is the 

value protected by competition law, i.e. the undistorted market competition, that is 

violated, as the consumer – taking into consideration that the consumer encounters on 

the market detrimental GTCs with basically the same content – cannot actually switch 

to anybody else. 

From the competition law viewpoint, the situation is similar with the GTCs 

recommended by the association of undertakings: if these model GTCs contain clauses 

unfair according to the consumer protection rules of civil law than actually the consumer 

– because the actually applied GTCs with such content will spread on the market – will 

only suffer the disadvantages of the model GTCs, and due to its wide-spread application, 

the consumer will not have the possibility to choose another service provider. This is 

supported by the German competition law case, where the German Federal Competition 

Office, the Bundeskartellamt held the GTCs recommended by the German Construction 

Association compatible with competition law requirements, because they took into 

consideration the consumer protection rules of civil law (e.g.: transparency requirement, 

balance of contractual rights and obligations of the contractual parties). 

With respect to the above, my opinion is that it would be important that the competition 

law authority would take into consideration the case-law on unfairness, created in 

consumer protection rules of civil law, while it applies the criteria set forth in Art. 101 

(3) TFEU. If a given GTC qualifies as unfair under the consumer protection rules of 

civil law, by – as a result of the agreement of undertakings or the decision of an 

association – becoming general market practice, it would probably not meet the criterion 

of Section 17 of the Competition Act or Art. 101 (3) TFEU, according to which the 

equitable part of the benefits from the agreement (decision of an association) must be 

passed-on to the business partners (consumers) not party to the agreement. If this 

criterion is not met, the given agreement or decision of an association cannot be 
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exempted from the prohibition set forth in Section 11 of the Competition Act or Art. 

101 (1) TFEU.  

28. In order to adequately manage the problem of unfair GTCs from a competition law 

viewpoint, it would be important that the cooperation among certain state bodies is 

closer, thus, the legislator could prescribe consumer protection bodies that if they 

experience unfair clauses spreading on the market, they notify this to the authority 

having competition law competences, i.e. the Hungarian Competition Authority. The 

competition authority can decide whether or not to initiate competition supervision 

proceedings, or a sector inquiry, or launch regulation. 

29. In 2003, the European Commission initiated the creation of EU-wide standard terms 

and conditions. The framework of the model GTCs to be created is on the one hand 

consumer protection rules of civil law (e.g. Directive 93/12/EEC), on the other hand the 

competition law rules. It seems that the process has stalled, the reason of which – inter 

alia – is that the regulation on GTCs in the Member States is uneven, due to the minimal 

harmonization applicable in the given field. According to my opinion, this projects that 

it will be probably very difficult for the parties coming from various Member States 

creating the model GTC to come to an agreement on the content of the individual 

contractual clauses.  

30. The types of abuses of dominance (Section 21 of the Competition Act; Art. 102 TFEU) 

mentioned both in the Competition Act and the TFEU are "the unjustified stipulation of 

benefits" and the "coercion of the acceptance of detrimental conditions". My analysis 

focuses on the detailed examination of these practices, because competition law case-

law found an infringement typically in cases, where undertaking in such a market 

position enforced these by GTCs. 

As pointed out in the dissertation, in competition law decision-making it has special 

importance that for the investigation contractual relationships when does – or did at all 

– the dominant position of the given undertaking exist. For the finding of an 

infringement, apart from abusive nature, the dominant position is also necessary, this 

can only exist if the consumers (purchasers) of the given undertaking are already 

vulnerable to the dominance thereof at the time of the conclusion of the contract.  

On the basis of the relevant competition law case-law, I made it subject to examination 

in the dissertation when the dominant undertaking can commit an abuse by applying 

general terms and conditions in a contractual relationship. On the one hand: the 

dominant undertaking already applies general terms and conditions violating 

competition law at the time of concluding the contract (e.g.: GTC, which entitles the 

dominant undertaking „depending on the change of the prevailing market situation” to 

unilaterally change interest or handling costs); on the other hand: the undertaking 

dominant at the time of concluding the contract commits an infringement during the 

existence of a contractual relationship (e.g.: the dominant undertaking coerces the other 

contractual party by the unilateral interpretation of the contract to accept conditions 

exclusively favorable for it or detrimental to the other party). Also, in case the 

undertaking is not in a dominant position at the time of concluding the contract, but 

during the contractual relationship, the market circumstances and the situation of the 

undertaking changes, so a dominant position can be established, this does not qualify as 

an abuse of dominance, if the undertaking exercises its right from the contract concluded 

at the time it was not in a dominant position, thereby causing harm to its contractual 

partner, irrespective of the harm occurring at the dominant position established in the 

meantime. 
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In my examination – apart from a few exceptions – I have analyzed Hungarian case-

law; the reason for this is that practically there is no EU case-law, which would overlap 

with the domestic, exploitation type infringements against consumers examined above. 

I came to the conclusion on the reason for this that abuses by GTCs – due to the different 

national legal systems on GTCs – basically occur within the borders of the individual 

Member States, thus, the relevant types of infringements are probably such that the 

capability to influence trade between Member States is typically not established. 

Furthermore, I have examined where competition law decision-making can connect to 

consumer protection rules of civil law. On the basis of competition law case-law, the 

dominant undertakings must at least comply to other provisions of other laws (e.g. Civil 

Code) regulating general terms and conditions. According to competition law case-law, 

for the competition law assessment of the practices of dominant undertakings applying 

GTCs the competition authority can rely on the Civil Code and similar other laws – 

within certain limits. I have presented in case of several competition supervision 

proceedings that the clause qualified as anticompetitive showed similarities with the 

type of clauses qualified as unfair under consumer protection rules of civil law (e.g.: it 

was qualified as an abuse of dominance, when the cable television service provider 

applied a clause in the GTCs used towards consumers, which enabled for the dominant 

undertaking to amend the GTC without notifying the consumer thirty days in advance – 

this infringement is equivalent with the provision of the Directive, according to which 

the contractual clause is unfair that entitles the seller or service provider to unilaterally 

amend the contractual conditions without a valid reason indicated in the contract).  

Although it falls outside the framework of the topic of this paper, another difference 

must be mentioned between civil law and competition law with respect to the assessment 

of contractual prices. Under competitive circumstances, it is typically rare that an 

external player (e.g.: authority, court) determines or examines the price. An example of 

the former is the price act, an example for the latter is the rule on prominent value 

disproportion in the Civil Code. Furthermore, according to the Civil Code „[r]ules on 

unfair contractual conditions are not applicable with respect to contractual clauses 

determining the main service or the proportion of service and remuneration, if they are 

clear and intelligible.” This rule is generally hindering the examination of prices from 

the perspective of unfairness. Contrary to this, the rules of EU and Hungarian 

competition law on abuse of dominance, price can be subject to assessment.  

At the same time, the finding of the case-law must be mentioned, according to which 

the competition authority – as the Competition Act does not contain the respective 

definition – relies on the definition of general terms and conditions set forth in the Civil 

Code. Competition Council decisions, however, do not provide guidance on in which 

specific cases the authority relied on the Civil Code's GTC definition. It can only be 

inferred that the "abundance" (the GTC is created "by the party for the conclusion of 

several contracts) in the Civil Code's GTC definition can be probably relevant for the 

general practice of the undertaking for the enforcement of public interest – i.e. 

competition to be protected by the HCA – at the initiation and the conducting of the 

competition supervision proceedings. 

Finally, it is important to point out the difference between the applicability of consumer 

protection rules of civil law and the competition law rule regarding abuse of dominance, 

according to which competition law intervention on the basis of the Competition Act's 

rules on abuse of dominance is basically only justified if the given contractual 

relationship has a negative effect on consumer welfare (e.g.: thereby, variety is limited, 
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output is reduced, prices are increased), while this is not a requirement for the 

application of the examined consumer protection rules of civil law. 
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