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Ká
ártérítés
s és verrsenyjo
og: erősödő kárrosulti llehetőség
Eu
urópába
an
Év végén letelik a ve
ersenyjogi jo
ogsértések a
alapján induló
ó kártérítési perekkel ka pcsolatos az
z Európai
Parlame
ent és a Tanács 2014/104/EU Irányelvéne
ek átültetésé
ére vonatkoozó határid
dő. Ezen
harmonizzációs köte
elezettség te
eljesítése érrdekében már
m
2015 őszén megkeezdődött a szakmai
előkészíítő munka, melyben
m
irodá
ánk is több ffórumon (így
y például a Magyar
M
Verssenyjogi Egyesületen)
keresztü
ül aktívan ré
észt vett. Fentiek kapcsá
án érdemesnek tartjuk röviden
r
áttekkinteni a ve
ersenyjogi
kártérítési perek főbb
b kérdéseit.

A versenyjogi jo
ogsértések
khez kapc
csolódó ká
ártérítési igények
Az unióss bírósági gyyakorlattal ös
sszhangban az Irányelv célja,
c
hogy valamennyi,
v
vversenyjogi jogsértés
j
okán kárt szenvedett személyne
ek hatékonyy lehetősége
et biztosítson
n az elszenvvedett kár te
eljes körű
megtéríttésére.
Így várhatóan a verssenyjogi jogs
sértésekkel kkapcsolatos eljárások a jövőben
j
nem
m érnek majd
d véget a
versenyh
hatóság álta
al kiszabott bírsággal,
b
ha
anem azt jó eséllyel köv
vetik a károssult vállalkoz
zások és
fogyaszttók által indíttott versenyjo
ogi kártérítéssi perek. Az új
ú szabályok várhatóan m
mind a káros
sulti, mind
a károko
ozói oldal me
enedzsmentje
e számára újj kihívásokatt és feladatok
kat hoznak m
majd.

A versenyjogi ká
ártérítési perekhez
p
kapcsolód
dó kárfoga
alom és a kár mérté
éke
A versen
nyjogi jogsérrtéssel okozo
ott kár fogal mát és mérttékét nem kö
önnyű meghhatározni. Az
z Irányelv
szabálya
ai általános je
elleggel rögz
zítik ugyan, h
hogy a kártérrítésnek mag
gában kell fooglalnia a tén
nylegesen
bekövetkkezett vagyo
oni veszteség
get, az elma
aradt haszno
ot, illetve az azután járó kamatokat, azonban
várhatóa
an csak esettről-esetre dö
önthető majd
d el, pontosa
an milyen ve
eszteségek éés vagyoni hátrányok
h
tartozhattnak a versenyjogi kártérítési per ttárgyához. Különösen
K
nehézzé
n
teszzi a kár mé
értékének
megállap
pítását, hog
gy a károko
ozók általáb
ban megpró
óbálnak azz
zal érvelni, hogy a károsultak
k
„továbba
adják” az elszzenvedett ká
árt a saját vevvőik felé, aztt beépítik a saját
s
áraikba .
A kár b
becslésére azon
a
tagállamokban, ah
hol a joginté
ézmény márr ténylegeseen működik, többféle
közgazdasági kárszá
ámítási mod
dellt szoktak használni, amely
a
a jövő
őben nemcssak a feleket, hanem
várhatóa
an a magyarr bírósági ren
ndszert is ko
omoly szakm
mai kihívások
k elé állítja m
majd. Ezt a problémát
p

igyekszik kezelni a jogalkotó annak a megdönthető vélelemnek a felállításával, miszerint a horizontális
kartell jogsértés a piaci árakat tízszázaléknyi mértékben befolyásolta.

A versenyhatósági eljárásban keletkezett iratok megismerhetősége
A fentieken túl az Irányelv – a károsult és a károkozó között fennálló információs aszimmetria
csökkentése érdekében – részletesen szabályozza, hogy a károsultak milyen módon és feltételek
mellett férhetnek hozzá a versenyhatóság által gyűjtött bizonyítékokhoz.
Ezen szabályok magyarországi gyakorlati érvényesülése azonban problémákat vethet fel, hiszen az
eddigi gyakorlat alapján a bíróságok akkor tették csak lehetővé az iratbemutatást, ha a fél
indítványában pontosan megjelölte annak tárgyát. A versenyjogi kártérítési perek esetén ez
akadályokba ütközhet, hiszen a károsultak sok esetben egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy
konkrétan milyen információk vannak a károkozók, illetve a GVH birtokában.

A kártérítési perek és az engedékenységi politika viszonya
Végül komoly kérdést jelentenek az engedékenységi politika és a kártérítési igények ellentétes
érdekei. A károsultak kompenzációját ugyanis érdemben az segítené, ha az engedékenységi
nyilatkozatokat is megismerhetnék, ez azonban jelentősen visszaszorítaná az engedékenységi politika
sikerességét, megnehezítve ezzel a kartellek felderítését is.
A fenti (köz és magán) érdekellentétet az uniós jogalkotó úgy tűnik, egyelőre az engedékenységi
politika javára dönti el, ugyanis az Irányelv kizárja az engedékenységi nyilatkozatok és egyezségi
beadványok károsultak általi megismerhetőségét. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az
engedékenységi kérelem alapján a bírság alól mentesített vállalkozások mentesülnének a
megalapozott kártérítési felelősségük alól, hiszen részvételük a jogsértésben kimondásra kerül.

Következtetések
Az Irányelv átültetését követően a jövőben a vagyoni sérelmet szenvedett vállalkozások vezetőinek
mérlegelniük kell egy-egy releváns versenyjogi jogsértés esetén, hogy indokolt-e üzleti partnereikkel
szemben kártérítési igényt érvényesíteni. Az alperesként érintett vállalkozásoknak pedig fel kell
mérniük milyen jogi és közgazdasági érvelés útján dönthető meg a kár mértékére vonatkozó vélelem,
vagy csökkenthető más módon a kártérítési felelősségük mértéke.
Összefoglalva tehát, mind a károsult, mint a versenyjogilag kompromittálható vállalkozások
menedzsmentje számára új lehetőségeket és kihívásokat jelenthet az új jogintézmény elterjedése,
melyekkel kapcsolatban sok nyitott kérdés van még. Az azonban már most is látszik, hogy az erősödő
károsulti lehetőségek következményeként a versenyjogi jogsértést elkövető vállalkozások új
kockázattal találhatják majd szembe magukat.
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