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1. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A kutatás általános célja, hogy a kutatás kérdésfeltevései mentén vizsgálat tárgyává tegye a 
kartelljogi kártérítési keresetek alapvető kérdéseit.  

A kutatás kiindulási pontja az, hogy a magyar jog nem alkalmas a kartelljogi kártérítési 
keresetek megfelelő kezelésére, ami mind anyagi polgári jogi, mind polgári eljárásjogi 
lépéseket tesz szükségessé.1 

(a) Az uniós jogfejlesztési folyamat vizsgálata 

A kutatás hátterében az Európai Unió jogfejlesztési / jogegységesítési folyamata áll. Az 
Európai Unió Bírósága („Bíróság”) a Courage ügyben hozott ítéletében2 megállapította, hogy 
a magánszemélyek közvetlenül az uniós versenyjog megsértésére alapíthatnak kártérítési 
igényt. A Bíróság e kijelentését megerősítette a Manfredi ügyben hozott ítéletében.3 A 
Manfredi ügyben hozott ítélet másik fontos hozadéka, hogy rögzítette, uniós szabályozás 
hiányában az uniós versenyjog megsértésére vonatkozó igényeket a tagállami jog szabályai 
szerint kell a tagállami bíróságnak megítélnie.  

Az uniós szabályozás hiánya azonban már a Manfredi ügyben hozott ítélet megszületésekor 
sem ígérkezett sokáig fennmaradó helyzetnek, mivel az Európai Bizottság („Bizottság”) 
konzultációs folyamatot indított, mely alapján kibocsátott egy Zöld Könyvet,4 mely a 
kártérítési perek elősegítésének lehetséges módszereit vázolta fel. A Bizottság végül 2008-ban 
fogadta el a Fehér Könyvet,5 melyben a kártérítési perek elősegítésének ajánlott módszereit 
foglalta össze. A Fehér Könyv elfogadását követően a konzultációs folyamat kettévált: (i) a 
kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal nem kizárólag antitröszt kártérítési kontextusban 
foglalkozó része egy bizottsági ajánlás6 („Ajánlás”) elfogadásával végződött, míg (ii) az 
antitröszt kártérítési keresetek anyagi és eljárásjogi kérdéseivel foglalkozó része egy irányelv7 
(„Irányelv”) elfogadásával végződött. 

Az Ajánlás egyrészről általános követelményeket fogalmaz meg minden kollektív keresetekre 
vonatkozóan, másrészről különös követelményeket fogalmaz meg a kollektív kártérítési 
keresetekre vonatkozóan. A kutatás célkitűzése elsősorban a kollektív kártérítési keresetekre 
vonatkozó követelmények vizsgálata. 

                                                           
1 Ld. Darázs Lénárd: A kartellek semmissége, Budapest, 2009. CompLex, 33. o. 
2 C-453/99. sz. Courage és Crehan ügyben 2001. szeptember 20-án hozott ítélet, EBHT 2001., I-6297. o. 
3 C-295/04. sz. Manfredi ügyben 2006. július 13-án hozott ítélet, EBHT 2006., I-6619. o. 
4 Zöld Könyv az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési keresetekről, 2005. december 19., 
COM(2005) 672 
5 Fehér Könyv az EK trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről, 2008. április 2., 
COM(2008) 165 
6 a Bizottság ajánlása (2013. június 11.) az uniós jog által biztosított jogok megsértése tekintetében a jogsértés 
megszüntetésére és kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok közös elveiről, HL L 
201., 2013.7.26., 60. o. 
7 az Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU irányelve (2014. november 26.) tagállamok és az Európai Unió 
versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes 
szabályokról, HL L 349., 2014.12.5., 1. o. 
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Az Irányelv alapvetően a tagállami versenyjogok harmonizációjára irányul bizonyítási 
kérdések (bizonyítékok ismertetése, tagállami versenyhatóságok határozatainak kötőereje), 
illetve egyéb felelősségi kérdések (egyetemleges felelősség, károk áthárítása) tekintetében 
fogalmazott meg szabályokat. A kutatás célkitűzése különösen, de nem kizárólag az Irányelv 
által szabályozott kérdések vizsgálata. 

(b) A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások vizsgálata 

A kutatás egyik előfeltevése, hogy szükséges a versenyjogi tilalmak közül kiemelni egyet, 
annak érdekében, hogy megalapozott és hasznos következtetéseket vonjunk le a versenyjog és 
a polgári jog viszonyáról, kölcsönhatásáról. Erre tekintettel a kutatás a versenyjog által 
tilalmazott magatartások közül kiemeli a kartelljogi jogsértéseket, azon belül is a 
versenytársak közötti (horizontális) versenykorlátozó célú versenykorlátozó magatartásokat 
(megállapodás, összehangolt magatartás, vállalkozások társadalmi szervezetének döntése). A 
versenyjogi tilalmak nagyon eltérő magatartásokra vonatkoznak és eltérő szempontok szerint 
kerülnek alkalmazásra. A kutatás kiindulási pontja, hogy a versenytársak közötti 
versenykorlátozó célú magatartások olyan jellegzetességgel bírnak, amelyeket figyelembe kell 
venni a versenyjog megsértésére alapozott magánjogi igények vizsgálata során. A kutatás 
célkitűzése kizárólag azon magánjogi kérdések vizsgálata, amelyek a versenytársak közötti 
versenykorlátozó célú magatartások szempontjából jelentőséggel bír. 

(c) Kártérítési keresetek vizsgálata 

A versenyjog érvényesítése szempontjából meg kell különböztetni a versenyjog közjogi és 
magánjogi érvényesítését. A versenyjog közjogi érvényesítésének (public enforcement) azt az 
esetet szokták tekinteni, amikor egy közjogi szervezet (hatóság vagy bíróság), közérdekből 
eljárva, közjogi szankciókat (bírság, eltiltás, szabadságvesztés) szab ki a versenyjogi 
jogsértések ellen. A versenyjog magánjogi érvényesítésének (private enforcement) azt az 
esetet szokták tekinteni, amikor egy magánszemély versenyjogi jogsértésre alapozva 
magánérdekeinek érvényesítése céljából magánjogi igényeket (eltiltás, semmisség, kártérítés) 
érvényesít. 

A kutatás másik előfeltevése, hogy a magánjogi igények közül az Európai Unió a kártérítés 
intézményének szánja a legjelentősebb szerepet. Ezt támasztja alá, hogy az Ajánlás is külön 
foglalkozik a kártérítési keresetekkel, az Irányelv kizárólag kártérítési kérdésekkel 
foglalkozik, de ezt erősíti az a körülmény is, hogy a Bizottság a konzultációs folyamat 
keretében kiemelten foglalkozott a károk számszerűsítésével, amelyre vonatkozóan 
közleményt8 és útmutatót9 is elfogadott. A kutatás célkitűzése kizárólag a kártérítési 
igényekkel kapcsolatos kérdések vizsgálata, a szerződésen kívüli károkozásért való 
(deliktuális) felelősség keretében. 

                                                           
8 a Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkének megsértése 
alapján indított kártérítési keresetekben a károk számszerűsítéséről, HL C 167., 2013.6.13., 19. o. 
9 Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum – Gyakorlati Útmutató – A károk számszerűsítése az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés 101. és 102. cikkének megsértése alapján indított kártérítési keresetekben 
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(d) A kutatás részletes céljai 

A kutatás fenti célkitűzései a következő részletes célokra bonthatók: 

(i) A kutatás célja, hogy – a teljesség igénye nélkül – megvizsgáljon a Bizottság és a 
Gazdasági Versenyhivatal által felderített versenytársak közötti versenykorlátozó célú 
magatartásokat annak kiderítése érdekében, hogy megállapíthatók-e ezen kartellek 
olyan közös jellemzői, amelyek befolyásolhatják a kartellek által okozott károk 
megtérítése iránti igények érvényesítését, illetve ennek az érvényesítésnek az 
elősegítése érdekében bevezetni tervezett uniós és tagállami intézkedéseket.  

(ii) A kutatás célul tűzte ki, hogy megvizsgálja annak a jogalapját és indokoltságát, hogy az 
Európai Unió beavatkozhat-e a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 
magatartások által okozott károk megtérítése iránti igény érvényesítését elősegítő 
intézkedések elfogadása útján a tagállamok azon szabályaiba, amelyek e kártérítési 
igények érvényesítését szabályozzák. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy milyen mértékben 
indokolt az uniós jog beavatkozása a tagállami jogokba. A kutatás külön vizsgálja, hogy 
mi a jogalapja a tagállami eljárásjogba való beavatkozásnak és mi a jogalapja a 
tagállami kötelmi jogba való beavatkozásnak. 

(iii) Európában a versenyjog érvényesítése elsősorban a hatóságok jogérvényesítését jelenti. 
Erre tekintettel a versenyjog közjogi érvényesítésének hatékonysága kulcsfontosságú. A 
kutatás célja, hogy megvizsgálja a magánjogi jogérvényesítés és a közjogi 
jogérvényesítés kölcsönhatását és a közjogi jogérvényesítés hatékonyságához fűződő 
olyan megfontolásokat, amelyek befolyásolhatják a magánjogi jogérvényesítés 
elősegítése érdekében elfogadott intézkedések terjedelmét. 

(iv) A kartellek által okozott károk megtérítésének nehézségeivel kapcsolatos versenyjogi 
megfontolások nem kizárólag eljárásjogi kérdéseket érintenek. A kutatás célja, hogy 
megvizsgálja, hogy az uniós jogalkotási folyamat implikációit a kárkötelmek 
szabályaira. A kutatás külön vizsgálja a kártérítés négy elemét. A jogellenesség kérdése 
szempontjából vizsgálni szükséges, hogy a kartelljogi szabályok alkalmazása alóli 
kivételek hogyan befolyásolják a magatartás (polgári jogi) jogellenességét, továbbá, 
hogy a versenyhatóság megállapításaira a jogellenes magatartás tekintetében milyen 
mértékben támaszkodhatnak a károsultak. A kár szempontjából vizsgálni szükséges, 
hogy a kartell piaci hatásai közül melyek azok, amelyek a polgári jogi kárfogalomnak 
megfelelnek, ideértve annak kérdését, hogy a továbbhárított hatások esetén lehetséges-e 
kártérítést igényelni, továbbá, hogy a kár mértékét kartellek esetén milyen tényezők 
befolyásolják. Az okozatiság szempontjából vizsgálni szükséges, hogy a polgári jogi 
oksági modellek hogyan alkalmazhatók a kartellek esetén, továbbá, hogy az 
előreláthatóság milyen szerepet tölt be az oksági kapcsolat bizonyítása során. A 
felróhatóság szempontjából vizsgálni szükséges, hogy milyen kölcsönhatásban áll az 
objektív alapú jogsértés és az általa okozott kár felróhatósági alapú megtérítési igénye, 
továbbá, hogy lehetséges-e mentesülni a kár alól amennyiben a károkozó tévedett 
magatartása jogellenességét illetően. További kérdés, hogy a kartellek által 
megvalósított közös károkozásért való egyetemleges felelősség szabályát befolyásolják-
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e versenyjogi szempontok, illetve a kartellek által megtestesített egységes és folyamatos 
jogsértés hogyan érinti az elévülés szabályait. 

(v) A kartellek által okozott károk megtérítésének elősegítése integrált megoldásokat 
igényel, melyek minden releváns jogterület szabályait figyelembe veszik. A kutatás 
célul tűzte ki, hogy megvizsgálja a versenyjogi kártérítési igények érvényesítésének 
keretéül szolgáló eljárásjogi szabályokat abból a szempontból, hogy szükséges-e azok 
módosítása és ha igen, milyen mértékben és formában. Ennek keretében a kutatás 
kiterjed a perbeli legitimáció kérdésére, így különösen kartellek által okozott károk 
(jogszerű) továbbhárítása miatt hátrányt szenvedő közvetett vevők perlési jogára, illetve 
a fogyasztók által igénybe vehető kollektív jogorvoslati eszközökre. A vizsgálat 
tárgyául nem kizárólag a legtöbb európai jogrendszerben újszerű kollektív keresetek 
szolgálnak, hanem a közérdekű keresetek is. A kutatás kiterjed továbbá egyéb polgári 
jogi jogintézmények (engedményezés, díjkitűzés) alkalmazására a fogyasztói igények 
csoportosítására. A kutatás kiterjed a bizonyítás kérdésére, így különösen a károkozó és 
a károsultak közötti információs aszimmetriát ellensúlyozó bizonyítékismertetési 
mechanizmusokra, illetve az egyéb bizonyítási terhet könnyítő megoldásokra. A kutatás 
kiterjed a perköltségviselés kérdésére, így különösen az ügyvédi költségek 
korlátozására. A kutatás kiterjed a joghatóság kérdésére, így különösen a káresemény 
helyén alapuló, illetve az alperesek szoros kapcsolatán alapuló különös joghatósági 
okokra. 

(vi) A bizonyítás a kartellek által okozott károk megtérítésének egyik súlyponti kérdése. A 
kutatás célja, hogy bemutassa a Bíróság és a Törvényszék közelmúltbeli gyakorlatát 
annak érdekében, hogy abból következtetést vonjon le a versenyhatóság birtokában lévő 
iratokhoz való hozzáférés kérdésében. Ennek keretében a tagállami iratbetekintési 
szabályokkal kapcsolatban a kutatás kiterjed a Pfleiderer ügyben hozott ítélet10 és a 
Donau Chemie ügyben hozott ítélet11 bemutatására. Az uniós iratbetekintési 
szabályokkal kapcsolatban a kutatás kiterjed a CDC Hydrogene Peroxide kontra 
Bizottság ügyben hozott ítélet,12 az EnBW kontra Bizottság ügyben hozott ítéletek,13 a 
Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet14 és az Akzo Nobel kontra Bizottság 
ügyben hozott ítélet15 bemutatására. 

Összefoglalóan, a kutatás célja, hogy megvizsgálja a versenytársak közötti versenykorlátozó 
magatartások és a kártérítési igények kölcsönhatására vonatkozó egyes kérdéseket és 
következtetéseket vonjon le a magyar jogalkotás és jogalkalmazás számára. 

                                                           
10 C-360/09. sz. Pfleiderer ügyben 2011. június 14-én hozott ítélet, EBHT 2011., I-5161. o. 
11 C-536/11. sz. Donau Chemie ügyben 2013. június 6-án született ítélet, EBHT-ban még nem tették közzé 
12 T-437/08. sz. CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben 2011. december 15-én hozott ítélet, EBHT 
2011., II-8251. o. 
13 T-344/08. sz. EnBW kontra Bizottság ügyben 2012. május 22-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették 
közzé, illetve C-365/12. P. sz. Bizottság kontra EnBW ügyben 2014. február 27-én hozott ítélet, EBHT-ban még 
nem tették közzé 
14 T-534/11. sz. Schenker kontra Bizottság ügyben 2014. október 7-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették 
közzé 
15 T-345/12. sz. Akzo Nobel és társai kontra Bizottság ügyben 2015. január 28-án hozott ítélet, EBHT-ban még 
nem tették közzé 
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2. A KUTATÁS MÓDSZEREINEK RÖVID BEMUTATÁSA 

A kutatás kettős módszertant alkalmazott: egyrészről vizsgálta az irányadó uniós és magyar 
jog szabályait dogmatikai szempontból, másrészről vizsgálta az adott kérdéskörben kialakult 
uniós, külföldi vagy magyar joggyakorlatot. A dogmatikai szempontú vizsgálat során a 
kutatás alapvetően az uniós jogfejlesztési folyamat dokumentumaira támaszkodott, beleértve 
néhány esetben az érdekelt felek konzultációs folyamat során közzétett álláspontjait, és azokat 
elemezte a kapcsolódó magyar, angol és német nyelvű versenyjogi jogirodalom alapján. A 
dogmatikai szempontú vizsgálat a polgári jogi jogintézményeknek kizárólag a versenyjogi 
jogsértések szempontjából releváns aspektusaira terjedt ki. Az esetjogi szempontú vizsgálat 
során a kutatás alapvetően a Bíróságnak és a magyar Kúriának az ítéleteire támaszkodott. 
Figyelembe véve, hogy az európai antitröszt kártérítési keresetek többsége három tagállamban 
összpontosul (Egyesült Királyság, Németország és Hollandia),16 az esetjogi szempontú 
vizsgálat kiterjedt a német és angol jogrendszerben alkalmazott megoldásokra és ezen 
országok bíróságai előtt zajló ügyekben hozott döntésekre is. 

A kutatás az összehasonlító jogi elemzés módszerét is használta, különösen olyan kérdések 
tekintetében, amelyekben a versenyjogi kártérítési igények érvényesítése szempontjából 
előremutató megoldások kerültek bevezetésre, alkalmazásra a külföldi jogrendszerekben. Így 
a kutatás kiemelten foglalkozott az Amerikai Egyesült Államok jogában alkalmazott 
megoldásokkal. Az amerikai jogrendszer lényeges eltéréseire tekintettel a kutatás a magyar 
jogrendszerhez lényegében közelebb álló európai országokban alkalmazott megoldások 
bemutatására és vizsgálatára is nagy hangsúlyt fektetett.  

A kutatás a közgazdasági elemzés módszerét is alkalmazza, különösen a kár fajtái és 
számszerűsítése körében felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 

3. AZ ÉRTEKEZÉS SZERKEZETE 

Az értekezés az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll: 

(a) Az értekezés első lépésként bemutatja a kartelljogi jogsértéseket és versenyjogi 
magánjogi igényeket, továbbá tárgyalja a kartelljogi kártérítési igények terén 
bevezetendő különös szabályok előkérdéseit, így az uniós jogalkotás jogalapját, illetve a 
versenyjog közjogi és magánjogi érvényesítésének kölcsönhatását. Az értekezés ezt 
követően bemutatja a kartellek tipikus jellemzőit. Ennek keretében az értekezés 
összefoglalja a Bizottság és a Gazdasági Versenyhivatal jogesetei közül azokat, 
melyekben a legmagasabb mértékű bírság került kiszabásra.  

(b) Ezt követően az értekezés részletesen tárgyalja a kartelljogi kártérítési igények anyagi 
(kötelmi) jogi kérdéseit. Ennek keretében az értekezés bemutatja a kártérítési felelősség 
négy alapvető eleméhez, a jogellenes cselekményhez, a kárhoz (fogalmához és 
mértékéhez), az okozatisághoz és a felróhatósághoz kötődő versenyjogi problémákat. 

                                                           
16 Ld. Howard, Anneli: Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-Trust 
Damages Actions, Journal of European Competition Law & Practice, 2013. 6. szám, 455. o. 
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Az értekezés szintén tárgyalja a közös károkozáson alapuló egyetemleges felelősség 
kérdését, illetve az elévülés kérdését.  

(c) Az értekezés foglalkozik a kartelljogi kártérítési igények eljárásjogi kérdéseivel is. 
Ennek keretében az értekezés bemutatja a perlési jog két legfontosabb kérdését, a 
közvetett vevők perlési jogát és a kollektív keresetek lehetőségét. Az értekezés 
összefoglalja a különböző kollektív jogorvoslati mechanizmusokat, bemutatja a 
kollektív és közérdekű keresetekkel kapcsolatos megfontolásokat és a gyakorlatban 
használt (vagy használható) alternatív eszközöket. Az értekezés továbbá bemutatja a 
bizonyítékismertetési mechanizmusokat, a perköltségviseléssel kapcsolatos 
megfontolásokat, illetve a versenykorlátozó magatartásokra vonatkozó joghatósági 
okokat.  

(d) Az értekezés kiemelten tárgyalja a versenyhatóságok birtokában lévő iratokhoz való 
hozzáférést harmadik személyek számára, különös tekintettel az engedékenységi 
kérelem keretében versenyhatóság rendelkezésére bocsátott információkra és 
bizonyítékokra. Az értekezés mind az engedékenységi politika hatályos szabályozását 
bemutatja, mind az iratokhoz való hozzáférés terjedelmére vonatkozó joggyakorlatot. 

4. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

(a) A kartelljogi kártérítési keresetek előkérdései 

A kartelljogi kártérítési keresetek első előkérdése, hogy az Európai Uniónak van-e 
egyáltalán jogalapja beavatkozni az igényérvényesítés szabályai terén, illetve hogy ez a 
beavatkozás indokolt-e. 

A kutatás eredményeként az uniós intézkedések indokoltságával és jogalapjával 
kapcsolatban az alábbi következtetések vonhatók le: 

(i) A Bíróság a Courage és a Manfredi ügyben hozott ítéletekben egyértelműen 
megállapította, hogy a károsultak az uniós versenyjog megsértésére is 
alapozhatnak kártérítési igényt. Erre tekintettel indokolt a beavatkozás azokban a 
kérdésekben, ahol egyértelműen kimutatható, hogy a tagállami kötelmi és 
eljárásjog a kártérítési igény érvényesítését nem teszik lehetővé vagy jelentősen 
akadályozzák. 

(ii) A kartelljog és a magánjog alapvetően eltérő szabályozási módokat tükröz.17 Erre 
tekintettel indokolt olyan különös magánjogi szabályok bevezetése, amelyek 
kifejezetten a kartelljogi jogsértések esetén érvényesíthető kártérítési igényekre 
vonatkoznak. 

                                                           
17 Ld. Keßler, Jürgen: Private Enforcement - Zur deliktsrechtlichen Aktualisierung des deutschen und 
europäischen Kartellrechts im Lichte des Verbraucherschutzes, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2006. 9. szám, 
1061. o. 
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(iii) A kartelljogi kártérítési keresetek helyzetét nagymértékben befolyásolja a 
szabályok alkalmazhatóságával és értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság.18 
Erre tekintettel indokolt kötelező szabályok bevezetése. 

(iv) A tagállami eljárásjogi rendszerekbe való beavatkozás szükséges a kartelljogi 
kártérítési keresetek elősegítése érdekében.19 Erre tekintettel indokolt különös 
eljárásjogi szabályok bevezetése, amelyek kifejezetten a kartelljogi jogsértések 
esetén érvényesíthető kártérítési igényekre vonatkoznak. 

(v) A kartelljogi kártérítési keresetekre vonatkozó uniós jogalkotás célja nem 
kizárólag a versenyjog érvényesítése, hanem a belső piac megteremtése a 
kartelljogi kártérítések tekintetében.20 Erre tekintettel az uniós jogalkotásnak van 
jogalapja az EUMSZ 103. cikke, illetve az EUMSZ 114. vagy 352. cikke alapján. 

Összefoglalva a fentieket, kartelljogi kártérítési keresetek terén az uniós 
intézkedéseknek mind a jogalapja, mind az indokai fennállnak. 

A kartelljogi kártérítési keresetek második előkérdése, hogy a magánjogi érvényesítés 
milyen viszonyban áll a versenyjog közjogi érvényesítésével. 

A kutatás eredményeként a magánjogi és közjogi érvényesítés kölcsönhatásával 
kapcsolatban az alábbi következtetések vonhatók le: 

(i) Sem a Bíróság Masterfoods ügyben hozott ítélete,21 sem az 1/2003/EK rendelet22 
16. cikke nem rendelkezik a közjogi és a magánjogi érvényesítés viszonyáról. Erre 
tekintettel a közjogi érvényesítésnek nincs olyan elsőbbsége, ami 
megkérdőjelezhetné a magánjogi érvényesítést támogató intézkedések 
bevezetését. 

(ii) A magánjogi jogérvényesítés közérdek körébe tartozó célokat is szolgál (például 
nagyobb elrettentő hatás vagy jogsértésből származó haszon elvonása).23 Erre 
tekintettel nem meggyőző az az érv, hogy a közjogi érvényesítésnek elsőbbsége 
van, mivel az a közérdeket szolgálja. 

(iii) A magánjogi érvényesítés a bíróság pergazdaságossági megfontolásaira, illetve az 
ügyvédek költségminimalizálási törekvéseire tekintettel nem jár szükségszerűen 

                                                           
18 Ld. Eilmansberger, Thomas: The Green Paper on Damages Actions for Breach Of The EC Antitrust Rules and 
Beyond: Reflections on the Utility and Feasibility of Stimulating Private Enforcement Through Legislative 
Action, Common Market Law Review, 2007. 2. szám, 438. o. 
19 Ld. Komninos, Assimakis: EC Private Antitrust Enforcement, Decentralised Application of EC Competition 
Law by National Courts, Oxford, 2008. Hart Publishing, 181. o. 
20 Ld. Rizzuto, Francesco: Does the European Community have legal competence to harmonise national 
procedural rules governing private actions for damages for infringements of European Community antitrust 
rules?, Global Competition Litigation Review, 2009. 1. szám, 42. o. 
21 C-344/98. sz. Masterfoods ügyben 2000. december 14-én hozott ítélet, EBHT 2000., I-11369. o. 
22 Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. december 16-i 
1/2003/EK tanácsi rendelet, HL L 1., 2003. január 4., 1. o. 
23 Ld. Csépai Balázs – Szatmáry István: A magánjogi jogérvényesítés lehetőségei a versenyjogba ütköző 
magatartásokhoz kapcsolódóan, In: A versenyjog aktuális kérdései, szerk.: Tóth Tihamér, Budapest, 2005., 37. o. 
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magasabb költségekkel mint a közjogi érvényesítés.24 Erre tekintettel nem 
meggyőző az érv, hogy a közjogi érvényesítés kevesebb költséget generál. 

(iv) Piaci ismeretekkel értelemszerűen a károsult vállalkozások is rendelkeznek, míg a 
szükséges vizsgálati jogosítványok hiánya a bíróságok esetén csak látszólagos.25 
Erre tekintettel nem meggyőző az érv, hogy a közjogi érvényesítés tudja csak 
garantálni a jogsértés megfelelő vizsgálatát. 

Összefoglalva a fentieket, a kartelljog közjogi és a magánjogi érvényesítése ugyanolyan 
fontos szerepet töltenek be, a közjogi érvényesítés nem élvez elsőbbséget és a 
magánjogi érvényesítés nem helyettesíti, hanem kiegészíti a közjogi érvényesítést. 

A kartelljogi kártérítési keresetek harmadik előkérdése, hogy indokolt-e a versenytársak 
közötti versenykorlátozó célú magatartások megkülönböztetése a kártérítési keresetek 
szempontjából tekintettel azok speciális jellegzetességeire. 

A kutatás eredményeként a versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások 
megkülönböztetésével kapcsolatban az alábbi következtetések vonhatók le: 

(i) A nemzetközi kartellek jellegzetessége, hogy köztes termékre vonatkoznak.26 Így 
a kartelljogi kártérítési keresetekre vonatkozó szabályoknak figyelembe kell 
vennie, hogy a kár többszörös áttételen keresztül jut el a fogyasztókhoz (közvetett 
vevők és károk továbbhárításának kérdése). 

(ii) A magyar kartellek jellegzetessége, hogy a közpéntek felhasználását érintik,27 
illetve hogy a fogyasztókra gyakorolt hatás nehezebben követhető.28 Így a 
kartelljogi kártérítési keresetekre vonatkozó szabályoknak figyelembe kell vennie, 
hogy a kartellek az állam pénzügyi érdekeit közvetlenül érintheti, illetve hogy a 
kárfogalom megfelelő tág értelmezése szükséges a kartellek bizonyos hatásainak 
felfogására. 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy mind a nemzetközi, mind a nemzeti 
kartellek olyan jellegzetességeket mutatnak, amelyek indokolják eltérő kezelésüket a 
kártérítési keresetek elősegítését célzó szabályok megalkotása és alkalmazása 
szempontjából. 

                                                           
24 Ld. Jones, Clifford A.: Private antitrust enforcement in Europe: a policy analysis and reality check, World 
Competition, 2004. 1. szám, 23. o. 
25 Ld. Komninos, Assimakis: Public and private enforcement in Europe: Complement? Overlap?, Competition 
Law Review, 2006. 1. szám, 9. o. 
26 Ld. a Bizottság 2010. december 8-i határozata (Ügyszám COMP/39.309 – LCD/Folyadékkristályos kijelzők); 
a Bizottság 2008. október 24-i határozata (Ügyszám COMP/39.181 – Gyertyaviasz); a Bizottság 2001. november 
21-i határozata (Ügyszám COMP/E-1/37.512 – Vitaminok); a Bizottság 2008. november 12-i határozata 
(Ügyszám COMP/39.125 – Járműipari üveg); illetve a Bizottság 2012. december 5-i határozata (Ügyszám 
COMP/39.437 – TV- és számítógép-monitorcsövek) 
27 Ld. a GVH Versenytanács 2006. június 15-i határozata a Vj-162/2004. sz. ügyben; a GVH Versenytanács 
2009. január 29-i határozata a Vj-130/2006. sz. ügyben; illetve a GVH Versenytanács 2010. június 9-i határozata 
a Vj-174/2007. sz. ügyben. 
28 Ld. a GVH Versenytanács 2006. december 21-i határozata a Vj-51/2005. sz. ügyben; illetve a GVH 
Versenytanács 2009. szeptember 24-i határozata a Vj18/2008. sz. ügyben. 
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(b) Kötelmi jogi kérdések 

Az értekezés korábban arra a következtetésre jutott, hogy a versenytársak közötti 
versenykorlátozó célú magatartásokra alapított kártérítési igények elősegítésével 
kapcsolatban nem kizárólag az eljárásjogi intézmények vizsgálata bír jelentőséggel. Erre 
tekintettel a kutatás a (deliktuális) kártérítési felelősség anyagi jogi szabályaira is 
kiterjed. 

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés elsőként a jogellenesség kritériumával 
foglalkozik. A jogellenesség egyik kérdése az ún. jogági jogellenesség 
függetlenségének kérdése. A jogtudományi álláspont szerint az egyes jogágak 
jogellenesség-fogalma független egymástól (jogági jogellenesség függetlensége).29 A 
bírói gyakorlat régen kialakult és következetesen alkalmazott elve, hogy a jogági 
szabályok szerint engedélyezett magatartás miatt nem mentesül a károkozó a kár 
megtérítésének kötelezettsége alól.30 A jogellenesség másik kérdése a versenyhatósági 
határozatok kötőereje a polgári bíróságok számára. A Masterfoods ügyben hozott ítélet 
és az 1/2003/EK rendelet 16. cikk (1) bekezdése alapján a Bizottság határozataival 
ellentétes döntést a tagállami bíróságok nem hozhatnak. Németországban31 és az 
Egyesült Királyságban32 a tagállami versenyhatóság határozata a jogsértés megállapítása 
tekintetében kötőerővel bír a polgári bíróságok számára, míg az Egyesült Államokban33 
a bizonyítási teher megfordulásához vezet (prima facie bizonyíték) a közjogi 
érvényesítés keretében elfogadott határozat. Németországban még az egyéb tagállami 
versenyhatóságok döntései is kötőerővel bírnak. Az Irányelv 9. cikke (1) bekezdése 
alapján a saját versenyhatóság döntését a jogsértés megtörténte tekintetében kötelezőnek 
kell tekinteni, míg 9. cikke (2) bekezdése a másik tagállam versenyhatóságának döntését 
prima facie bizonyítéknak kell tekinteni. 

A kutatás eredményeként a jogellenességgel kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(i) A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokra alapított kártérítési 
keresetek esetén a jogági jogellenesség függetlensége korlátozott. A versenyjogi 
jogellenesség és a magánjogi jogellenesség kizárólag abban az esetben független 
egymástól, ha önálló keresetről van szó (amikor a károsult a jogsértést 
megalapozó tényeket bizonyítja, míg a károkozó a tilalom alóli kivételeket 
megalapozó tényeket), illetve részben akkor, ha a következményi keresetet 
megelőző határozat a jogsértés hiányára vonatkozott. 

(ii) A versenyhatósági határozatok kötőerejével kapcsolatban az Irányelv 
szabályozása indokolt, mivel könnyíti a károsultak bizonyítási nehézségeit a 

                                                           
29 Ld. Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, szerk.: Vékás Lajos – Gárdos Péter, Budapest, 2014. Wolters 
Kluwer, 2240. o. 
30 Ld. Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész, szerk.: Wellmann György, In: Polgári jog: az 
új Ptk. magyarázata, főszerk.: Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, 431. o. 
31 GWB 33. § (4) bekezdés 
32 Competition Act 47A. és 58A. cikk 
33 Clayton Act 16. cikk (a) bekezdés 
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jogsértés olyan részletei tekintetében, amelyek egyértelműen megállapításra 
kerültek. Azonban az Irányelv indokolatlan megkülönböztetést alkalmaz a saját és 
a másik tagállam versenyhatóságai által hozott döntések tekintetében. Két 
tagállam versenyhatósági határozatának egyenértékűnek kellene lennie, különös 
tekintettel az Európai Versenyhatóságok Hálózatára. Továbbá, a bizonyítási teher 
megfordulása lehetővé tenné a károkozók számára, hogy bírósági felülvizsgálat 
során jóváhagyott határozatban megállapított tényeket vitathasson. A hatályos 
magyar jogi szabályok ugyanakkor sem az Irányelvnek, sem az iránymutató német 
példának nem felelnek meg. 

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés másodikként a kár fogalmával, számításával 
és továbbhárításával foglalkozik. Mind a Manfredi ügyben hozott ítélet, mind a magyar 
jog [Ptk. 6:522. § (2) bekezdés] rögzíti, hogy deliktuális felelősség keretében milyen 
károk megtérítését lehet követelni: tényleges kár (damnum emergens), elmaradt haszon 
(lucrum cessans) és költségek / kamatok. Ugyanakkor a versenytársak közötti 
versenykorlátozó célú megállapodások számos káros hatással bírnak. Ilyen, többek 
között, a tényleges áremelkedés (overcharge), az árernyő hatás (umbrella pricing), a 
holtteher veszteség, forgalomcsökkenés, piacról való kiszorulás, illetve az innováció 
csökkenése,34 melyek közül nem mindegyik feleltethető meg a polgári jogi 
kárfogalomnak.  

A Bizottság által kibocsátott számszerűsítési útmutató a tényleges kár számítására 
vonatkozóan összehasonlító módszerek és egyéb (szimulációs, költségalapú vagy 
pénzügyi elemezés) módszerek, míg az elmarad haszon számítására vonatkozóan a 
haszon alapú, piac alapú vagy eszköz alapú értékelések alkalmazását javasolja.  

A kalkulációs módszereknél is fontosabbak a kárszámítást segítő jogintézmények. A 
Tpvt. 88/C. §-a alapján lehetséges az áremelkedés mértékére vonatkozó vélelem 
alkalmazása. Könyvszakértő vagy közgazdasági szakértő alkalmazása is lehetséges.35 A 
kár becslésével kapcsolatban egyrészről a magyar jogban mind az általános kártérítés 
alkalmazásának lehetősége [Ptk. 6:531.§], mind a kártérítés mértékének mérlegeléssel 
történő meghatározásának lehetősége [Pp. 206. § (3) bekezdés] fennáll, másrészről az 
Irányelv 17. cikk (1) bekezdése is a kár összegének becslését írja elő. 

Amennyiben a kartellben részt vevő vállalkozás üzletfele nem végfelhasználó – 
márpedig a versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások esetén általában 
nem azok – szinte törvényszerű, hogy a kartell által kiváltott áremelkedést az üzletfelek 
továbbhárítják saját ügyfeleikre.36 Ugyanakkor a Hanover Shoe ügyben hozott 
ítéletben37 a károk továbbhárítására való hivatkozást mint a kártérítési felelősség elleni 

                                                           
34 Ld. Csépai Balázs: A kár fogalma, a kár számításának kérdései, In: Versenyjogi jogsértések esetén 
érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 115-117. o. 
35 Ld. Szamosi Katalon: A kartell kártérítési perek akadályai Magyarországon, Iustum Aequum Salutare, 2007. 
4. szám, 58. o. 
36 Ld. Bishop, Simon – Walker, Mike: Az Európai Közösségi versenyjog közgazdaságtana, Budapest, 2011. 
GVH Versenykultúra Központ, 719. o. 
37 Hannover Shoe, Inc. V. United Shoe Machinery Corp., 392 US 481 (1968) 
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védekezést az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság (Supreme Court) elutasította, 
elsősorban arra tekintettel, hogy a védekezés lehetővé tenné a károkozók jogalap nélküli 
gazdagodását. A Bíróság jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó joggyakorlata alapján 
a károk továbbhárítására való hivatkozás összeegyeztethető az uniós joggal,38 és az 
Irányelv 13. cikke is kifejezetten megengedi a károk továbbhárítására hivatkozást. A 
magyar jogban a káronszerzés tilalma [Ptk. 6:522. § (3) bekezdés] az, ami alapján a 
károkozó hivatkozhat a károk továbbhárítására. 

A kutatás eredményeként a kár fogalmával kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(i) A kárfogalomnak megfelelő káros hatásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a 
versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások olyan káros hatásokhoz 
is vezetnek, melyek nem felelnek meg a polgári jogi kárfogalomnak, így 
különösen az innováció lassulása és a holtteher veszteség. Míg vannak olyan 
káros hatások (árernyő hatás), amelyek bizonyos feltételek mellett felelnek csak 
meg a polgári jogi kárfogalomnak. Ettől függetlenül azonban nem indokolt az elvi 
szintű kizárása annak, hogy egy károsult bármelyik káros hatás tekintetében 
megkísérelje a bizonyítást.  

(ii) A kárszámítási módszerekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a tényleges kár 
megállapítására vonatkozó módszerek a gyakorlatban könnyen alkalmazhatók, 
míg az elmaradt hasznon megállapítására vonatkozó módszereket 
bonyolultságukból kifolyólag valószínűleg nem maguk a perben eljáró bírók, 
hanem a bíróság által igénybe vett szakértők fogják alkalmazni. 

(iii) A kárszámítást könnyítő mechanizmusok terén a magyar jog megfelel az Irányelv 
követelményeinek a kárbecsléssel kapcsolatban és kifejezetten előremutató módon 
kárvélelemre vonatkozó szabályt is meghatároz. Ugyanakkor indokolt lenne a 
GVH közreműködése a bíróság kárszámításra vonatkozó eljárásában, különös 
tekintettel a károk nehezen kiszámítható része (elmaradt haszon, károk 
továbbhárítása), illetve a fogyasztók széles körét érintő károk esetében. 

(iv) A károk továbbhárítása mind az uniós, mind a magyar jog szerint lehetséges. 
Ugyanakkor e védekezés nem feltétel nélküli és annak feltételeit a károkozónak 
kell bizonyítania. Ilyen feltétel, hogy közvetlen vevő a kárt teljes mértékben 
tovább tudta hárítani, ez nem járt jelentős erőfeszítéssel a közvetlen vevő részéről, 
a továbbhárítás nem volt indokolatlan, illetve a károkat nem olyan személyekre 
hárították tovább, akik nem képesek kártérítést igényelni.  

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés harmadikként az okozati összefüggés 
kérdésével foglalkozik. A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások 
hátrányos következményei általában áttételesen és komplex módon érik el a termelési-

                                                           
38 68/79. sz. Just ügyben 1980. február 27-én hozott ítélet, EBHT 1980. 501. o. 
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értékesítési lánc különböző fokait, végsősoron a fogyasztókat.39 Így kartelljogi 
kártérítési keresetek esetén nem elsősorban a ténybeli okozatosság kérdéses, hanem a 
jogi okozatosság. A jogi okozatosság időbeli, tárgybeli és belátási képesség szerinti 
korlátját képezheti az okozati összefüggésnek.40 A Ptk. 6:521. § révén az okozati 
összefüggés vizsgálatát a versenyjogi jogsértésekkel kapcsolatos előreláthatósági 
kérdésekre is ki kell terjeszteni. A Bíróság az árernyő hatásra vonatkozó előzetes 
döntéshozatali eljárás keretében, a Kone ügyben hozott ítéletében41 fogalmazta meg, 
hogy a kartellben részt vevő vállalkozások felelőssége nagymértékben függ attól, hogy a 
kár bekövetkezésében közreható körülményeket és piaci jellemzőket a kartellben részt 
vevő vállalkozások ésszerűen figyelmen kívül hagyhatták-e. 

A kutatás eredményeként az okozati összefüggéssel kapcsolatban az alábbi 
következtetések vonhatók le: 

(i) A jogi okozatosság (beszámítás) vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a 
nemzetközi kartellek általában nagy piaci lefedettséggel bírnak és a fogyasztók 
széles körét érintik, így versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások 
esetén a jogsértés és a (fogyasztói) kár közötti szerves kapcsolat fogalmát 
(tárgybeli korlát) tágan kell értelmezni. 

(ii) Az előreláthatóság vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a nemzetközi 
kartelleket általában nagyméretű szervezettel és széleskörű szakismerettel 
rendelkező vállalkozások hozzák létre, így versenytársak közötti versenykorlátozó 
célú magatartások esetén a károk előreláthatósági mércéjét (belátási képesség 
szerinti korlát) tágan kell értelmezni. 

(iii) Az okozati összefüggést közreható okok fennállása vagy harmadik fél szabad 
döntése önmagában nem szakítja meg, míg az előreláthatóságot a piaci 
információk sokasága vagy az azok figyeléséhez szükséges erőfeszítések 
nagysága önmagában nem zárják ki.  

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés negyedikként a felróhatóság kérdésével 
foglalkozik. A versenyjogi jogsértés megállapításához a jogsértő vétkességének 
vizsgálata nem szükséges (bár a bírság mértékének meghatározásakor a 
versenyhatóságok figyelembe veszik). Ugyanakkor a kártérítési igények megítéléséhez 
a felróhatóság vizsgálata szükséges. A felróhatóság vizsgálata versenyjogi kontextusban 
két szempontból bír jelentőséggel. Egyrészről a felróhatóság objektív, társadalmi 
elvárhatóságra épülő mércéje az olyan szervezeti jogalanyoknál mint a versenytársak 
közötti versenykorlátozó célú magatartásokat megvalósító vállalkozások magasabb.42 
Így értelemszerűen a felróhatóság hiányára a kartellben részt vevő vállalkozások ritkán 

                                                           
39 Ld. Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv – A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata, 
Budapest, 2008. HVG-Orac, 740-742. o. 
40 Ld. Petrik Ferenc: Kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerződésen kívül okozott károk 
megtérítése, Budapest, 2002. HVG-Orac, 64. o. 
41 C-557/12. sz. Kone AG és mások ügyben 2014. június 5-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették közzé 
42 Ld. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, 
IV. kötet, szerk.: Osztovits András, Budapest, 2014. Opten, 42. o. 
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hivatkozhatnak. Másrészről bizonyos körülmények között mégis felmerülhet, hogy a 
vállalkozások felróhatósága hiányzik. Ilyen például, amikor a vállalkozás tévedésben 
van a magatartása jogsértő jellegét illetően. Bár közjogi érvényesítés kontextusában, de 
a Bíróság a Schenker ügyben hozott ítéletében43 foglalkozott ezzel a kérdéssel és 
rögzítette, hogy sem megfelelő ügyvédi tanács, sem a versenyhatóság határozata nem 
alapozhatja meg a vállalkozás felelősség alól mentesítő tévedését. 

A kutatás eredményeként a felróhatósággal kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(i) A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások résztvevői tipikusan 
olyan szervezeti jogalanyok, akikkel szemben a társadalmi elvárhatóság magasabb 
mércét képez. Erre tekintettel, bár vizsgálni kell a polgári bíróságnak a 
felróhatóság kérdését, a vállalkozásokkal szembeni mérce megközelíti az objektív 
felelősséget. 

(ii) A versenyjog önellenőrzési működési mechanizmusára tekintettel a vállalkozások 
viselik a magatartásuk megfelelő jogi minősítésének kockázatát. Így a 
felróhatóság keretében csak nagyon szűk körben (ha az ügyvédi tanácsra vagy 
versenyhatósági határozatra, amire a vállalkozás támaszkodik, igaz, hogy az 
ügyvéd független / a versenyhatóság hatáskörrel rendelkezik, illetve azonos 
ténybeli és jogi körülményekre vonatkozik a tanács / határozat és nem 
nyilvánvalóan téves) vehető figyelembe a vállalkozás tévedése a jogi minősítést 
illetően. 

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés ötödikként az egyetemleges felelősség 
kérdésével foglalkozik. A versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások 
résztvevői tipikus esetét képezik a közös károkozásnak, ami a Ptk. 6:524. §-a alapján a 
magyar jogban is egyetemleges felelősséghez vezet. A kutatás tárgyát nem az 
egyetemleges felelősség képezi, hanem annak kölcsönhatása az engedékenységi 
politikával. A kettő kapcsolata úgy merült fel, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 
az engedékenységi kérelmező kizárólag az általa lebonyolított kereskedelemből 
származó károkat köteles megtéríteni.44 A magyar jogban hasonló megoldást a Tpvt. 
88/D. §-a alkalmaz, amely alapján a teljes bírságmentességben részesülő 
engedékenységi kérelmező megtagadhatja a kár megtérítését, amíg az másik 
károkozótól behajtható. Végül az Irányelv 11. cikk (4) bekezdése rögzítette, hogy a 
teljes bírságmentességben részesülő engedékenységi kérelmező felelőssége nem 
haladhatja meg az általa a saját közvetlen vagy közvetett vevőinek vagy beszállítóinak 
okozott kár összegét. 

A kutatás eredményeként az egyetemleges felelősséggel kapcsolatban az alábbi 
következtetések vonhatók le: 

                                                           
43 C-681/11. sz. Schenker & Co és mások ügyben 2013. június 18-án hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették 
közzé 
44 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, Public Law 108-237, Section 213 
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(i) Az egyetemleges felelősség valamilyen áttörése az engedékenységi politika 
hatékonyságának fokozása érdekében indokolt. Ez az áttörés azonban nem 
veszélyeztetheti a károsultak teljes kártérítéshez fűződő érdekét. 

(ii) A Tpvt. 88/D. § által alkalmazott megoldás az engedékenységi kérelmező 
kártérítési felelősségének fennállását nem érinti, ugyanakkor a károsultakat 
nehezebb helyzetbe hozza (például a behajthatatlanság bizonyításának 
szükségességével). 

(iii) Az Irányelv 11. cikk (4) bekezdése által alkalmazott megoldás korlátozza az 
engedékenységi kérelmező kártérítési felelősségének mértékét, azonban nem 
szünteti meg az engedékenységi kérelmező abból fakadó hátrányát, hogy vele 
szemben a versenyhatóság határozata jogerőssé válik. 

(iv) Ellentétben az Európai Parlament álláspontjával,45 indokolt a Tpvt. 88/D. §-a 
szerinti megoldás (egyetemlegesség időbeli áttörése) és az Irányelv 11. cikk (4) 
bekezdése szerinti megoldás (egyetemlegesség személyi áttörése) együttes 
alkalmazása. 

A kötelmi jogi kérdések közül az értekezés utolsóként az elévülés kérdésével 
foglalkozik. Az elévülés két szempontból bír jelentőséggel a kartelljogi kártérítési 
keresetek esetén. Egyrészről a versenytársak közötti versenykorlátozó célú 
magatartások egységes és folyamatos jogsértésnek minősülnek, ami az elévülés kezdetét 
kellene, hogy befolyásolja.46 Másrészről nem egyértelmű, hogy az elévülési idő mikor 
nyugszik következményi keresetek esetén. A magyar jog szerint az elévülési idő öt év 
[Ptk. 6:22. § (1) bekezdése], amely nyugszik, amíg a károsult menthető okból nem 
érvényesíti a kártérítési igényét [Ptk. 6:24. §]. Menthető oknak, többek között, az 
minősül, ha a károsult nem tudott és nem is tudhatott a kártérítési igény 
érvényesítéséhez szükséges információkról (kár oka, mértéke).47 Az Irányelv 10. cikke 
egyrészről rögzíti, hogy a nem kezdődik az elévülési határidő, amíg a károsult nem 
szerez tudomást a jogsértésről, a kárról és a károkozóról, másrészről rögzíti, hogy az 
elévülés nyugszik, amíg a versenyhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata zajlik. 

A kutatás eredményeként az elévüléssel kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(i) Érdemes külön szabályozni a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési igények 
elévülési idejét, eltérően kezelve az önálló és a következményi kereseteket. 

(ii) Az Irányelv jogpolitikailag helyes módon az elévülés szabályait az egységes és 
folyamatos jogsértés jellegére tekintettel állapította meg, illetve rendezi a bírósági 

                                                           
45 Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalása az EK trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló 
kártérítési keresetekről szóló Fehér Könyvről (2008/2154(INI)) P6_TA(2009)0187 
46 Ld. Whish, Richard: Versenyjog, Budapest, 2010. HVG-Orac, 99. o. 
47 Ld. Kötelmi jog Első és Második Rész, szerk.: Wellmann György, In: Polgári jog: az új Ptk. magyarázata, 
főszerk.: Petrik Ferenc, Budapest, 2013. HVG-Orac, 64. o. 
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felülvizsgálat alatt álló versenyhatósági határozatok hatását az elévülésre 
(nyugvás). 

(c) Eljárásjogi kérdések 

Az értekezés korábban arra a következtetésre jutott, hogy a versenytársak közötti 
versenykorlátozó célú magatartásokra alapított kártérítési igények elősegítésével 
kapcsolatban az eljárásjogi intézmények felülvizsgálata szükséges.  

Az eljárásjogi kérdések közül az értekezés elsőként a perbeli legitimáció kérdéseivel 
foglalkozik, így különösen a közvetett vevők perlési jogával, a kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokkal és engedményezés jogintézményének alkalmazásával kollektív 
jogorvoslati mechanizmusok hiányában, vagy ahelyett. A közvetett vevők perlési 
jogának kérdése elsősorban azért merül fel, mivel – a károk továbbhárítására 
támaszkodó védekezés kizárásával párhuzamosan – az amerikai szövetségi legfelsőbb 
bíróság az Illinois Brick ügyben hozott ítéletében48 a közvetett vevők perlési jogát is 
kizárta (közvetlenül a károkozókkal szemben), elsősorban a jogérvényesítés 
hatékonyságának fokozása érdekében. Bár a Courage ügyben hozott ítélet alapján 
bizonyos magánszemélyek perlési jogának kizárása nem tűnik összeegyeztethetőnek az 
uniós joggal, alapvetően az európai országokban is vannak korlátozások a perlési jog 
terén.49 Az Irányelv 12. cikke végül kifejezetten rögzítette, hogy a közvetett vevők is 
jogosultak közvetlenül a károkozókkal szemben igényt érvényesíteni. 

A kollektív jogorvoslati mechanizmusok elsősorban a fogyasztói igényérvényesítés 
szempontjából bírnak jelentőséggel. A magánjognak a teljes kártérítés elve alapján 
mindenképpen biztosítania kell, hogy a fogyasztók is érvényesíthessék kártérítés iránti 
igényüket hozzáférhető, egyszerű és alacsony költséget felemésztő eszközök útján.50 A 
kollektív jogorvoslati mechanizmusokat meg lehet különböztetni aszerint, hogy a 
jogsértés abbahagyására (injunction) vagy a károk megtérítésére irányul-e. További 
megkülönböztetés, hogy a csoport tagjainak részvételén alapul (opt-in) vagy attól 
független (opt-out). Különbséget kell tenni a kollektív jogorvoslati mechanizmusok 
között az alapján is, hogy meghatározott vagy nem meghatározott személyekből áll a 
csoport, illetve hogy a csoport egy tagja vagy egy önálló szervezet érvényesít igényt 
(közérdekű / képviseleti és csoport / kollektív keresetek). Az antitröszt jog 
kontextusában a Fehér Könyv a közérdekű keresetek és a kollektív (opt-in) keresetek 
kombinációjának elősegítésére vonatkozó szabályok bevezetését javasolta. Az Ajánlás 
kifejezetten restriktív szabályokat fogalmazott meg mind a képviseleti keresetek 
(például képviseleti kereseteket csak meghatározott feltételeknek megfelelő, előre 
kijelölt szervezetek indíthatnak és korlátozott mértékben fogadhatnak el külső 
finanszírozást), mind a kártérítési keresetek (például ügyvédi sikerdíj kizárása, büntető 

                                                           
48 Illinois Brick Co. v Illinois, 431 US 720 (1977) 
49 Ld. Böge, Ulf – Ost, Konrad: Up and running, or is it? Private enforcement - the situation in Germany and 
policy perspectives, European Competition Law Review, 2006. 4. szám, 201. o. 
50 Ld. Csécsy Andrea: Speciális igényérvényesítési lehetőségek a fogyasztóvédelmi jogban, In: Kihívások és 
lehetőségek napjaink magánjogában, szerk.: Szikora Veronika, Debrecen, 2009. Debreceni Állam- és 
Jogtudomnyi Kar Polgári Jogi Tanszékének kiadványa, 83. o. 
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kártérítés kizárása, finanszírozó fél díjazása a kártérítés összegétől függően és kizárólag 
következményi keresetek indítása) tekintetében. A hatályos magyar szabályozás 
kizárólag a pertársaság (Pp. 51. §), illetve a hatósági közérdekű kereset (Tpvt. 92. §) 
intézményét ismeri, előbbi azonban nem alkalmas nagyszámú károsult kártérítési 
igényeinek kezelésére,51 utóbbi alkalmazásától pedig a hatóság tartózkodik. 

Figyelembe véve a kollektív jogorvoslati mechanizmusok hiányát, Európában több 
kezdeményezés is indult, melyek arra épülnek, hogy egy kifejezetten perindítás céljából 
létrehozott szervezet megszerzi a károsultak követeléseit engedményezés formájában. A 
csoportos igényérvényesítés polgári anyagi jogi eszközök útján történő megvalósítása a 
magyar jogtól sem lenne idegen megoldás.52 Ugyanakkor, ahogy arra a düsseldorfi 
tartományi bíróság cement kartell ügyben született ítélete53 is rámutatott, az 
engedményezés használata csoportos igényérvényesítés céljából a körülményektől 
függően jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütközőnek is minősülhet. A magyar jogban a 
fiduciárius biztosítékok semmissége (Ptk. 6:99. §) felveti a kérdést, hogy lehetséges-e az 
engedményezés olyan használata, amely igényérvényesítés szempontjából nem indokolt 
vagy színlelt ügyletként kedvezőbb pozícióba juttatja a károsultakat.  

A kutatás eredményeként a perbeli legitimációval kapcsolatban az alábbi 
következtetések vonhatók le: 

(i) A közvetett vevők perlési jogának teljes kizárása nem indokolt. Egyrészről az 
Amerikai Egyesült Államokban a teljes kizárásnak különös okai voltak (például a 
károk továbbhárításának korábbi kizárása), másrészről az uniós joggyakorlattal a 
teljes kizárás nem lenne összeegyeztethető. Ettől függetlenül a közvetett vevők 
perlési jogának korlátozása elképzelhető, amennyiben az okozati összefüggés nem 
áll fenn a közvetett vevő kára és a károkozók magatartása között. Az Irányelv 
jogpolitikailag indokolt módon rögzítette a közvetett vevők perlési jogát, azonban 
mindenképpen hiányosságnak tekintendő, hogy nem tartalmaz szabályokat azokra 
az esetekre vonatkozóan, amikor a főszabálytól eltérően (oksági körülményekből 
kifolyólag) mégsem jogosultak a közvetett vevők pert indítani.  

(ii) A hatályos magyar jogban rendelkezésre álló opt-in és közérdekű keresetek nem 
tudják biztosítani a fogyasztói igényérvényesítés hatékonyságát, így indokolt a 
kollektív keresetek rugalmasabb szabályainak bevezetése, a hatályos közérdekű 
kereseti szabályok átalakítása. Nem indokolt opt-out jellegű keresetek bevezetése, 
ugyanakkor az opt-in keresetek lebonyolítását biztosítani kell mérlegelési jogkör 
biztosításával a bíróság számára. Hátrányos helyzetű károsultak (fogyasztók) 
esetén a közérdekű keresetek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az aktív 
részvételt kívánó opt-in kollektív keresetek, így indokolt a versenyjog szabályai 

                                                           
51 Ld. Ruszthiné Juhász Dorina: A kártérítési igény előterjesztője, avagy ki jogosult bírósághoz fordulni, In: 
Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. 
HVG-Orac, 278. o. 
52 Ld. Nagy Csongor István: A csoportos igényérvényesítés gazdaságtana és lehetőségei a magyar jogban, 
Jogtudományi Közlöny, 2011. 3. szám, 169. o. 
53 LG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2013 - 37 O (Kart) 200/09 



19 
 

között részletesen rendelkezni a társadalmi szervezetek kereseti jogáról. Továbbá, 
célszerű az Ajánlás szabályain több szempontból is túllépni, szektor-specifikus 
(versenyjogi) kollektív jogorvoslati mechanizmus bevezetésével, a képviseleti 
keresetek finanszírozására vonatkozó korlátozás, illetve a kártérítési keresetek 
következményi keresetekre való korlátozásának figyelmen kívül hagyásával. 

(iii) Az engedményezés csoportos igényérvényesítés céljából történő használata 
alapvetően nem felel meg a jogintézmény eredeti funkciójának. Ugyanakkor 
indokolt, hogy addig, amíg nem állnak rendelkezésre hatékony kollektív 
jogorvoslati mechanizmusok, a bíróságok az adott jogintézményt kellően tágan 
értelmezzék.  

Az eljárásjogi kérdések közül az értekezés másodikként a bizonyítás kérdéseivel 
foglalkozik. A bizonyítás kérdése elsősorban abban a kontextusban merül fel, hogy az 
angolszász jogrendszerekben bizonyítékismertetési mechanizmusokat (discovery / 
disclosure) alkalmaznak a bizonyítás megkönnyítésére. E bizonyítékismertetés lényege 
a másik félnél lévő iratokhoz való hozzáférés biztosítása. Az értekezés a versenyhatóság 
birtokában lévő iratokhoz való hozzáféréssel külön fejezetben foglalkozik. A 
bizonyítékismertetés, különösen a pert megelőző bizonyítékismertetés a felperesi 
visszaélések kockázatát hordozza magában.54 Erre tekintettel Európában nem az 
angolszász bizonyítékismertetés bevezetése a cél, hanem az iratok bemutatására 
vonatkozó bíróság általi kötelezés szabályainak megfelelő módosítása.55 A magyar 
jogban a Pp. 190. § (2) bekezdése alapján csak olyan okirat bemutatására kötelezheti a 
bíróság az ellenfelet, amelyet a polgári jog szabályai szerint egyébként is köteles kiadni. 
Az Irányelv 5. cikk (2) bekezdése szabályozza a bizonyítékismertetés szabályait: bár a 
bíróságnak a bizonyítékismertetés arányosságát vizsgálnia kell, általánosságban 
lehetőséget kell teremteni bizonyítékok tágabb körének kiadására. 

A kutatás eredményeként a bizonyítással kapcsolatban az a következtetés vonható le, 
hogy a károsultaknak kedvező egyéb intézkedésekre tekintettel nem szükséges az 
amerikai típusú bizonyítékismertetési mechanizmus bevezetése. Ugyanakkor az 
Irányelvnek megfelelően polgári perjog szabályai között szükséges rendelkezni arról, 
hogy a károsultak megfelelően valószínűsített kereseti igény esetén a kérhessék a 
bíróságtól, hogy kötelezze a károkozót a bizonyítékok szélesebb körének (irat kategória 
alapján történő) rendelkezésre bocsátására. 

Az eljárásjogi kérdések közül az értekezés harmadikként a perköltség kérdéseivel 
foglalkozik. A versenytársak közötti versenykorlátozó magatartásokra alapított 
kártérítési keresetek tárgyalása kifejezetten költségigényes a károsultak számára 
(különösen a szakértelemmel rendelkező ügyvédek és szakértők költségeit tekintve). A 
kártérítési keresetek elősegítésének eszközeként jöhet szóba pervesztes perköltség-

                                                           
54 Ld. Möschel, Wernhard: Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?, Wirtschaft und 
Wettbewerb, 2007. 5. szám, 487. o. 
55 Ld. Stürner, Rolf: Duties of disclosure and burden of proof in the private enforcement of European 
competition law, In: Private Enforcement of EC Competition Law, szerk.: Basedow, Jürgen, Hága, 2007. Kluwer 
Law International, 177. o. 
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viselési kötelezettségének (loser pays rule) eltörlése vagy módosítása, 
költségkedvezmények bevezetése vagy harmadik fél általi finanszírozás lehetővé tétele, 
elősegítése.56 A magyar jog szabályai szerint [Pp. 80. § (2) bekezdés] a perköltség-
viselési kötelezettség csak az érintett (győztes) fél mulasztása esetén fordul meg. Mivel 
az ügyvédi díjak a perköltség jelentős részét teszik ki, szintén a kártérítési keresetek 
elősegítésének eszközeként jöhet szóba az ügyvédi sikerdíj (contingency / conditional 
fee) alkalmazása. A sikerdíj önmagában nem szünteti meg a pervesztesség esetén 
fennálló perköltség-viselési kötelezettséget,57 továbbá az Európai Unió Ügyvédeinek 
Etikai Kódexe kifejezetten tiltja az olyan sikerdíjas konstrukciót, ahol a sikerdíj a 
megítélt kártérítés összegét csökkenti. 

A kutatás eredményeként a perköltséggel kapcsolatban az a következtetések vonható le, 
hogy a perköltségviselés főszabályától való eltérés kizárólag bizonyos hátrányos 
helyzetű károsultak (fogyasztók) esetén indokolt. 

Az eljárásjogi kérdések közül az értekezés negyedikként a joghatóság kérdéseivel 
foglalkozik. A Brüsszel I Rendelet58 5. cikk (3) bekezdése különös joghatósági okot 
határoz meg a deliktuális felelősség tekintetében. Bár erre tekintettel mind a károkozás 
helye, mind a kár bekövetkezésének helye szerinti ország bírósága joghatósággal 
rendelkezik, versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartások esetén e helyeket 
pontosan meghatározni nehéz feladat.59 A szintetikus gumi kartellel kapcsolatos 
kártérítési perben a károsultak ún. horgony alpereseket (anchor defendant) alkalmaztak. 
Ez azt jelentette, hogy a kartellben részt vevő vállalkozás leányvállalatának székhelyére 
alapozták a joghatóságot annak érdekében, hogy a kartelljogi kártérítési perek 
lebonyolítása terén hatékonynak tekintett bíróság előtt kelljen eljárni. E joghatóság 
(megelőző) kizárása érdekében került alkalmazásra az ún. olasz torpedó (Italian 
torpedo). Ez azt jelentette, hogy a potenciális alperesek egyike a saját székhelye szerinti 
bíróságon pert indított annak érdekébe, hogy a bíróság megállapítsa a jogsértés hiányát. 
Az angol bíróság adott ügyben született ítéletében60 elutasította a joghatósági 
kifogásokat arra tekintettel, hogy az angol leányvállalat versenyjogi szempontból egy 
vállalkozást (vállalkozáscsoportot) alkot a többi (kárt okozó) leányvállalattal. 

A Bíróság a CDC Hydrogen Peroxide ügyben hozott ítéletében61 foglalkozott 
joghatósági kérdésekkel. Az ügy tárgya több joghatósági kifogás volt, az alperesek 
legfőképpen arra kívántak támaszkodni, hogy a joghatóságot megalapozó székhellyel 

                                                           
56 Ld. Eilmansberger, i.m. (18. lj.), 448. o. 
57 Ld. Szabó Péter – Belényesi Pál: Az ügyvédi munkadíj egyik sajátos fajtása, az úgynevezett contingency fee 
szerepe a versenyjogi jogsértésekből eredő igények bíróság előtti érvényesítésében, In: Versenyjogi jogsértések 
esetén érvényesíthető magánjogi igények, szerk.: Boytha Györgyné, Budapest, 2008. HVG-Orac, 316. o. 
58 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 351., 2012.12.20., 1. o. 
59 Ld. Mankowski, Peter: Der europäische Gerichtsstand des Tatortes aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bei 
Schadensersatzklagen bei Kartelldelikten, Wirtschaft und Wettbewerb, 2012. 9. szám, 799. o. 
60 Cooper Tire & Rubber Co and others v Shell Chemicals UK Ltd and others [2009] EWCH 2609 (Comm) (27 
October 2009) 
61 C-352/13. sz. CDC Hydrogen Peroxide ügyben 2015. május 21-én hozott ítélet, EBHT-ban még nem tették 
közzé 
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rendelkező társasággal a kereset benyújtását követően, de még a tárgyalás előtt perbeli 
egyezség született. 

A kutatás eredményeként a joghatósággal kapcsolatban az alábbi következtetések 
vonhatók le: 

(i) Versenytársak közötti versenykorlátozó célú magatartásokra alapított kártérítési 
keresetek esetén nehéz a deliktuális felelősségre vonatkozó különös joghatóságra 
támaszkodni, mivel mind a károkozás, mind a kárbekövetkezés helyét nehezen 
lehet megállapítani.  

(ii) A versenyjogi vállalkozás (gazdasági egység) koncepciójára tekintettel a horgony 
alperesek megalapozzák az adott bíróság joghatóságát, míg az olasz torpedók 
versenyjogi kontextusban nem alkalmazhatók, mivel a tagállami bíróság nem 
hozhat a Bizottság (vagy bizonyos versenyhatóságok) határozataival ellentétes 
döntést. 

(iii) A Brüsszel I Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti joghatóságnak a perindítás 
időpontjában kell csak fennállnia. A Brüsszel I Rendelet 5. cikk (3) bekezdése 
szerinti joghatósági szabály versenytársak közötti versenykorlátozó célú 
magatartások esetén hasznosan nem alkalmazható, mivel több bíróság 
joghatóságának megállapításához vezethet. Míg a Brüsszel I Rendelet 23. cikk (1) 
bekezdése szerinti joghatósági kikötés kizárólag akkor irányadó deliktuális 
felelősség esetén, ha a joghatósági kikötés kifejezetten kiterjed deliktuális 
jogvitákra is. 

A fentiekre tekintettel indokolt egy specifikusan kartelljogi kártérítésre vonatkozó 
joghatósági ok meghatározására. 

(d) Iratokhoz való hozzáférés 

Az engedékenységi politika a versenyjog közjogi érvényesítésének leghatékonyabb 
eszköze.62 A kartelljogi kártérítési keresetek és az engedékenységi politika 
kölcsönhatásának egyik kulcspontja pedig az engedékenységi kérelem és az annak 
keretében benyújtott, versenyhatóság birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés 
harmadik felek (károsultak) által.63 

Az iratokhoz való hozzáférés szabályait meg lehet különböztetni aszerint, hogy a 
Bizottság ügyiratához vagy a tagállami versenyhatóság ügyiratához kíván a harmadik 
fél hozzáférni.  

                                                           
62 Ld. Bán Chrysta: Az engedékenységi politika és a magánjogi igények kapcsolata, In: Versenyjogi jogsértések 
– Magánjogi jogkövetkezmények, szerk.: Kisfaludi András, Budapest, 2012. ELTE Eötvös Kiadó, 72. o. 
63 Ld. Cauffman, Caroline: The interaction of leniency programmes and actions for damages, Competition Law 
Review, 2011. 2. szám, 184. o. 
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A Bizottság ügyiratához való hozzáférést egyrészről az Átláthatósági Rendelet64 
szabályozza, másrészről az uniós versenyjogi szabályok is megfogalmaznak 
rendelkezéseket az ügyirathoz való hozzáférést illetően. Az Átláthatósági Rendelet nem 
rendelkezik kifejezetten az engedékenységi kérelmekről, ugyanakkor meghatároz 
kivételeket a vállalkozások kereskedelmi érdekeinek védelmére, illetve a Bizottság 
vizsgálata céljának védelmére tekintettel.  

Az uniós iratbetekintetésre vonatkozó szabályok versenyjogi ügyekben való 
alkalmazhatósága kétféle kontextusban merült fel a Törvényszék közelmúltbeli 
ítélkezési gyakorlatában: (i) két ügyben65 a Bizottság ügyiratához kívántak hozzáférni 
harmadik személyek (az egyik esetben kizárólag az ügyirat tartalomjegyzékéhez, míg a 
másik esetben az ügyiratban található összes dokumentumhoz); illetve (ii) két ügyben66 
a Bizottság jogsértést megállapító határozatához kívántak hozzáférni harmadik 
személyek (az egyik esetben egy bővebb nem bizalmas változathoz, míg a másik 
esetben a bizalmas változathoz is). A Törvényszék EnBW kontra Bizottság ügyben 
hozott ítélet elleni fellebbezés folytán a Bíróság is foglalkozott az uniós iratbetekintésre 
vonatkozó szabályok versenyjogi ügyekben való alkalmazhatóságával.67 E jogesetek 
keretében a Törvényszék az ügyirat tartalomjegyzékhez és a nem bizalmas határozathoz 
hozzáférést engedélyezett. Az ügyirat teljes tartalmához hozzáférést engedélyező 
döntését a Bíróság később hatályon kívül helyezte. 

A tagállami versenyhatóság ügyiratához való hozzáférés tekintetében a Tpvt. 55. § (4) 
bekezdése határozza meg, hogy harmadik fél számára megtagadható a hozzáférés, 
többek között, akkor, ha a közérdek hatékony érvényesülését, így különösen az 
engedékenység alkalmazását veszélyeztetné. Továbbá, a Tpvt. 78/D. § (2) bekezdése 
abszolút védelemben részesíti az engedékenységi kérelmet és annak keretében 
benyújtott bizonyítékokat. Az Irányelv 7. cikke a tagállami versenyhatóságok 
birtokában lévő iratokhoz való hozzáférés kapcsán csak az engedékenységi kérelem 
részét képező ún. társasági nyilatkozat abszolút védelmét rögzíti.  

A tagállami iratbetekintési szabályok értelmezésével a Bíróság két ügyben68 

foglalkozott. A Bíróság nem tartotta kizártnak az engedékenységi iratokhoz való 
hozzáférést, feltéve, hogy a hozzáférés az uniós versenyjog hatékony érvényesülését 
szolgálja az engedékenységi politika hatékonyságához fűződő érdek vagy a teljes 
kártérítéshez fűződő érdek mérlegelése alapján. A Bíróság egyébiránt bizonyos 
iratokhoz való hozzáférés abszolút tilalma ellen is állást foglalt. A Bíróság által 
megkövetelt esetről esetre történő mérlegelés egyik első gyakorlati példája a 
gázszigetelésű kapcsoló-berendezések kartellek kapcsolatos National Grid ügyben 

                                                           
64 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. 
május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 
65 CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság ügyben hozott ítélet, illetve EnBW kontra Bizottság ügyben hozott 
ítélet  
66 Schenker kontra Bizottság ügyben hozott ítélet, illetve Akzo Nobel és társai kontra Bizottság ügyben hozott 
ítélet 
67 Bizottság kontra EnBW ügyben hozott ítélet 
68 Pfleiderer ügyben hozott ítélet, illetve Donau Chemie ügyben hozott ítélet 
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született ítéletek,69 melyekben az angol bíróság a bizalmas információkat tartalmazó 
iratokat a felek által megbízott ügyvédek számára tette hozzáférhetővé, míg az 
engedékenységi kérelemmel kapcsolatos iratokat az érdekek mérlegelését követően 
azért tette hozzáférhetővé, mivel az érintett iratok egyéb forrásból nem voltak 
beszerezhetők. 

A kutatás eredményeként a versenyhatóságok birtokában lévő iratokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatban az alábbi következtetések vonhatók le: 

(i) Az iratokhoz való hozzáférés abszolút tilalma nem összeegyeztethető az uniós 
joggal. Erre tekintettel jogpolitikailag kifogásolható mind az Irányelv, mind a 
Tpvt. 2014-es novellájának szabálya, amely bizonyos engedékenységi iratokat 
abszolút védelemben részesít. 

(ii) Az iratokhoz való hozzáférés esetről esetre történő mérlegelés alapján történhet, 
amely mérlegelést nagymértékben befolyásolja, hogy a hozzáférés iránti kérelem 
az iratok mennyire pontosan körülhatárolt körére vonatkozik.  

(iii) Az érdekek esetről esetre történő mérlegelését nagymértékben befolyásolja az 
iratok tartalma. Így az üzleti titkot tartalmazó iratok a harmadik felek 
hozzáférésével szemben nagyobb védelemben részesülhetnek, mivel az időmúlás 
kevésbé érinti a kereskedelmi érdek védelmét. Ugyanakkor a vizsgálatok céljának 
védelmét érinti az időmúlás, mivel a vizsgálat lezárultát (a versenyhatósági 
határozat bírósági felülvizsgálatát) követően az iratok e kivétel alatt nem élveznek 
védelmet.  

(iv) A fentiek alapján megállapítható, hogy az iratok megkülönböztetése jelentőséggel 
bír az iratokhoz való hozzáférés kérdésének megítélésében (a teljes ügyirathoz a 
hozzáférés nem valószínű, az üzleti titkokat tartalmazó iratokhoz való hozzáférés 
kevésbé valószínű). Az engedékenységi kérelmek vonatkozásában is indokolt 
megkülönböztetés alkalmazása. Már a Pfleiderer ügyben előterjesztett 
főtanácsnoki vélemény is eltérő megítélés alá tartozónak vélte az engedékenységi 
kérelem részét képező ún. társasági nyilatkozatot, illetve az engedékenységi 
kérelem keretében a versenyhatóság rendelkezésre bocsátott, engedékenységi 
kérelmet megelőzően, attól függetlenül létrejött bizonyítékokat. 

5. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

A versenyjogi kártérítési igények a versenyjogi szakirodalom egyik legszélesebb körben 
tárgyalt kérdése, különös tekintettel annak aktualitására és társadalmi jelentőségére. Bár az 
uniós jogfejlesztési folyamat az Ajánlás és az Irányelv elfogadásával lezárult, azok 
tudományos vizsgálata indokolt, egyrészről abból a szempontból, hogy mennyire felel meg a 
versenyjogi szakirodalomban kimunkált álláspontoknak, másrészről abból a szempontból, 

                                                           
69 National Grid Electricity Transmission Plc v ABB Ltd and others [2011] EWHC 1717 (Ch) (04 July 2011); 
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hogy milyen módon illeszthetők a rendelkezések a tagállami jogrendszerbe. Különösképpen 
az iratokhoz való hozzáférés szempontjából indokolt a jogfejlesztési folyamatot és annak 
eredményét vizsgálni, mivel a Bíróság a jogalkotási folyamattal párhuzamosan lefektette az 
iratokhoz való hozzáférés alapelveit. Utóbbi kérdés a Tpvt. 2014. július 1-jén hatályba lépő 
módosítása70 szempontjából is jelentőséggel bír, hiszen a magyar törvényhozó szintén az 
uniós jogalkotási folyamattal párhuzamosan módosította az iratbetekintés szabályait. 

A fentiekre tekintettel az értekezés tudományos eredményei hasznosíthatók a magyar 
jogalkalmazás számára a szabályozott kérdések megfelelő értelmezése érdekében, de 
hasznosíthatók a magyar jogalkotó számára is új szabályozások elfogadása, így különösen az 
Irányelv átültetése során. Az értekezés a hatályos szabályok értelmezésén és az Irányelv 
átültetésén kívül is megfogalmaz jogalkotási igényeket és javaslatokat a kutatás 
eredményeként levont következtetések alapján. 

Tekintettel a teljes kártérítés versenyjogi jogsértések terén történő érvényesülésének 
jelentőségére, az értekezés különös figyelmet fordít arra, hogy a potenciális felperesek 
számára is használható iránymutatást adjon a kártérítési igényük érvényesítése során 
figyelembe veendő szempontokról. 
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