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Tematika

• EUB feladatai

• Az EUB eljárások közül

- a mulasztási eljárás

- a kártérítési eljárás

• A Cartesio ügy

• Az EUB eljárások közül a versenyjogot érintő 

eljárások

• Versenyjogi szabályok az EU-ban



AZ EUB feladatai 1.

• Túlmutatnak a klasszikus jogalkalmazási 

feladatokon:

1. Alkotmánybírósági jellegű funkciók

2. Nemzetközi bíróság

3. Jogvédelmi fórum

- mulasztási eljárás

- kártérítési eljárás

4. Választottbíróság



Az EUB feladatai 2.

5. Közigazgatási típusú bírói fórum

Vrsjogi érintettség:

- a belső piac jogát érintő közig. j. pl. versjog

- az EB vrsfelügyeleti elj-ban hozott

határozatának Tvszék előtti megtámadása

(jogkérdésben fellebbezésre is van mód)

6. Munkaügyi típusú bírói fórum

7. Egyéb jogterületek jogvédelmi fóruma



Mulasztási eljárás - lényege

Az eljárásban olyan jog érvényesítésére van 

lehetőség, amelyet 

- az EU nevesített intézményei,

- az EU szervei,

- az EU hivatalai

elmulasztják a vmely Szerződésen alapuló 

döntés meghozatalát.



Mulasztási eljárás - cél

• Az eljárás célja a döntés kikényszerítése 

bíróság által.

• Szerződéses kötelezettség betartása 

kikényszeríthető legyen az

- az EU intézményeitől

- az EU szerveitől

- az EU hivatalaitól.



Mulasztási eljárás – peres felek

• Felperes: a) Privilegizált keresetindításra jogosult

vmely tagállam, uniós intézmény,

b) Nem privilegizált keresetindításra jog.

term. szem., jogi személy

• Alperes: ad a) EP, ET, Tanács, EB, EKB, EU szerve, 

EU hivatala

b) EU intézményei, szervei, hivatalai



Fontos

Csak akkor lehet mulasztási eljárást indítani egy 

EU-s intézménnyel, szervvel, hivatallal 

szemben, ha igazolható, hogy 

- az intézkedés megtétele,

- a döntés meghozatala

valóban kötelezettsége lett volna!



A döntés meghozatala

Annak jogi hatás kiváltására alkalmas aktusnak, 

intézkedésnek kell lennie!



A mulasztás

A Szerződésben vagy másodlagos jogforrásban 

meghatározott jogalkotási kötelezettség 

megsértését jelenti!



?

• Például az EB magánfél bejelentése alapján 

vizsgálja egy tagállammal szemben, hogy 

kötezettségszegés történt-e.

• Ha megállapítja az EB, hogy nem történt 

köt.szegés, megindítható-e a mulasztási 

eljárás, ha az EB nem nyújt be keresetet?



Vrsjogi kapcsolódási pont 1.

• Az EB feladata különösen, hogy mérlegelje az 

állítólagos jogsértésnek

- a közös piac működésével kapcsolatos 

jelentőségét,

- a jsértés fennállása bizonyíthatóságának 

valószínűségét,

- a szükséges vizsgálati intézkedések 

terjedelmét.



Vrsjogi kapcsolódási pont 2.

Ha az EB arra a következtetésre jut, hogy

nincs kellő indok a vrstárssal szemben

versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezésére,

ez nem alapozza meg a vele szembeni

szankciós jellegű mulasztási eljárás

perelőfeltételeit.



Előzetes felszólítás

• A kereset csak akkor elfogadható, ha az érintett 

intézményt, szervet vagy hivatalt előzetesen 

felkérték, hogy járjon el!

• Határidő: a mulasztás észlelését követően

ésszerű határidőn belül

PONTOS FELHÍVÁS (egyértelműen, hogy ki és 

mit mulasztott)!



Határidők a mulasztási eljárásban

• A mulasztó intézmény irányába intézett 

felszólítással kezdődik.

• Ha az érintett 2 hó-n belül kifejti álláspontját 

(nincs alaki kikötés) a felkérésre, akkor 

mulasztási eljárás nem indítható vele szemben.

• További 2 hón belül megindítható, ha nincs 

állásfoglalás.



Garanciális szabály

Kizárólag a felkérésben foglalt jogalapon lehet 

kereseti kérelmet előterjeszteni!



?

• Ha az érintett kifejezetten megtagadja a 

cselekvést a felkérésre adott válaszában, 

megszünteti-e a mulasztást? 

• Indítható-e mulasztási (peres) eljárás?



Keresetindítást korlátozza (nem 

privilegizált)

• Két irányban korlátozott a term.sz, és a j.sz-ek

keresetindítási jogosultsága:

1. csak az EU vmely intézménye, szerve

vagy hivatala által neki címzendő jogi aktus

meghozatalának elmulasztását kifogásolhatja,

2. másrészt ezek közül is csak magasabb

szintű jogforrások hozatalának elmaradását

sérelmezheti.



A mulasztási eljárás peres szakasza

• A felperesnek azt kell bizonyítania, hogy az

EU-s intézmény, szerv, hivatal mulasztása sérti

a Szerződéseket.

• Ha az EUB megállapítja a mulasztás

elkövetését, az érintett köteles a szükséges

intézkedést megtenni (az EUB nem konkrétan

határozza meg az intézkedést).



Kártérítési perek (EU felelőssége)

• Kontraktuális (szerződéses fel.)

NEM az EUB hatásköre!

• Deliktuális (szerződésen kívüli fel.)



• Az EU jogalanyisággal rendelkezik a LSZ hat. 

óta, így köz- és magánjogi szerződéseket 

köthet.

• Joghatóság: 

1. felek akarata

2. nzk mgjogi szabályok

Az eljárásra jog. lehet az EUB, tá-i bíróságok és 

kiv-n 3. ország bírósága. 



Deliktuális felelősség

• Az EU a tá-ok jogában közös ált. elveknek 

megfelelően megtéríti az int-ei vagy 

alkalmazottai által fa-aik teljesítése során 

okozott károkat.

• Az EKB köteles megtéríteni az általa vagy az 

alkalmazottai által fa-aik ellátása során okozott 

károkat.



A deliktuális fel. feltételei

1. A magatartás jogellenessége ÉS

2. A tényleges károsodás bekövetkezése ÉS

3. Az állítólagos magatartás és a kár közötti ok-

okozati összefüggés.

SZÜKSÉGKÉPPENI ÉS KONJUNKTÍV!!

A fp. bizonyít!

5 éves ált. elévülési idő!



Jogellenes magatartás

• Passzív/mulasztás

• Aktív/tevés (vmely  aktus jellemzően)

• A fel-et keletkeztető jsértő mag-oknak 2 csop-

ja van:

– Uniós tev-et gyakorlók (szerv, alkalmazott) jsértő 

magatartásán

– Vmely jogi aktussal.



Ad) eu-s tev-et gyakorlók jsértő 

mag-a

• Direkt módon az eu-s szervek elj-ának hibáiból 

eredő jsértések

• Mögöttes fel-ként az eu-s alkalmazottak 

munkaköri köt-ének teljesítése körében 

elkövetett egyedi jsértések



Schöppenstedt-ügy

Egy magánfél perelheti a közösségi (az uniós) 

jogalkotó szervet, ha az általa alkotott jsz-lyal

kárt okozott.

A formula alapján az eredményes kárt-i igény 

előterjesztésének felt-e (a jsértő mag. jellemzői):

- vmely, az egyén jvédelmét szolgáló

- felsőbb jogi szabályt kell sértenie

- kellően súlyosnak kell lennie



Fel. jogszerű mag. esetén

• Kivételesen!

• Kártalanítás!

• Többletfeltételei:

– A kárnak rendkívülinek és 

– Különleges jellegűnek kell lennie.



A kár rendkívüli, ha

• Meghaladja az érintett ágazatban végzett tev-

ekhez fűződő gazd-i kockázatok korlátait.



A kár különleges, ha

• A gazdasági szereplők vmely sajátos csoportját 

a többi szereplőhöz képest aránytalanul érinti.



A kár fogalma

• Elemei:  - a ténylegesen felmerülő kár 

- az elmaradt haszon

- a kár elhárítása, enyhítése körébe

esetlegesen felmerült költségek.

A fp-nek kell bizonyítékot szolgáltatnia!

VALÓS, BIZONYOS, MEGHATÁROZHATÓ!



Okozati összefüggés

• Kizárólagosnak és

• Azonnalinak és 

• A kárnak közvetlenül az int. magatartásából 

kell adódnia és

• A kár nem függhet más pozitív vagy negatív 

tényező közbejöttétől.



Versenyszabályok

• Lásd:

• https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-

nke-

hu/Versenyszab%C3%A1lyok%202017.nov.8..

pdf
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