Vertikális és K+F
csoportmentességi rendeletek

Számadó Tamás
Gazdasági Versenyhivatal, Jogi Iroda vezetője

„Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából” továbbképzés  Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői jogi Egyesület, Székesfehérvár, 2011. november 25.

Főszabály: Tilalom
EUMSZ 101. cikk (1)
Tpvt. 11. §
vállalkozások közötti megállapodás, összehangolt magatartás,
vállalkozások társulásának döntése, amelynek célja vagy –
tényleges vagy lehetséges – hatása a verseny megakadályozása,
korlátozása vagy torzítása
+ belső piaci verseny
érintettsége
tagállamok közötti
kereskedelem érintettsége
– a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti
feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;
– termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a
befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;
– a piacok vagy a beszerzési források felosztása;
– egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása
az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos
versenyhelyzetbe kerülnek;
– 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

csekély jelentőségű megállapodások
bizottsági
„de
minimis„
közlemény Tpvt. 13. §
(2001/C 368/07)
10%
versenytársak közötti/vegyes <10%
kivéve kumulatív hatás
nem versenytársak
<15%
kumulatív hatás
<5%
(teljes piac 30%-nál többet lefedő
megállapodások esetén)

kivéve: hard core korlátozások:
közlemény 11. pont
Tpvt. 13. § (2) a) és b)
– a vételi vagy az eladási árak versenytársak
 versenytársak között
közötti közvetlen vagy közvetett
- árrögzítés
meghatározására
- kibocsátás/értékesítés korlátozása
– a piac versenytársak által történő
- piacfelosztás
felosztása
 nem versenytársak között
- árrögzítés, minimumár
meghatározása (RPM)
- vevő eladásainak területi vagy
üzletfelek szerinti korlátozása
(kivételekkel)
- szelektív forgalmazói hálózat
kiskereskedelmi szintű eladásainak
korlátozása (engedélyezett telephely
kiköthető)
- szelektív forgalmazói hálózat tagjai
közötti kereszteladások (aktív,
passzív) korlátozása
- a vevőnek alkatrészeket szállító
tekintetében a vevővel kapcsolatban
nem álló szervizek, végfelhasználók
részére történő alkatrészeladások
korlátozása

általános mentességi szabályok
EUMSZ 101. cikk (3)
Tpvt. 17. §
– hozzájárulás termelés/forgalmazás fejlesztéséhez, a műszaki/gazdasági fejlődés
előmozdításához
– a jelentkező előnyökből a fogyasztók méltányos részesedése
– a korlátozások e célok (hu: „gazdaságilag indokolt közös célok”) eléréséhez nem
nélkülözhetetlenek
– az érintett áruk jelentős része tekintetében a verseny megszüntetése/kizárása nem válik
lehetővé

csoportmentességi rendeletek
vertikális megállapodások
VRBE
205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
– termelési/értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő vállalkozások
–

tárgya

termékek

vagy

szolgáltatások

vásárlása,

értékesítése

vagy

viszonteladása

–„járulékos” szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések beolvadnak

K+F megállapodások
R&D BE

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

– közös kutatás és fejlesztés és/vagy kutatás és fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása
– „járulékos” szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések beolvadnak
– nem a felek közötti techniológiaátadási megállapodás már nem esik a hatálya alá

szakosítási megállapodások
1218/2010/EU (2010. december 14.) 202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet
bizottsági rendelet
versenytársak között
– egyes termékek közös előállítása
– egyes termékek másik féltől/felektől vagy egymástól való beszerzése saját előállítás korlátozása,
megszüntetése mellett
– „járulékos” szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések beolvadnak

technológiaátadási megállapodások
772/2004/EK
bizottsági
rendelet 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
(TTBE)
– két vállalkozás közötti megállapodás
– megállapodás célja szabadalom, know-how, ill. szoftver szerzői joga (csak EU) tekintetében
felhasználás/hasznosítás engedélyezése

a szellemi tulajdonjog átruházása/hasznosításának engedélyezése „járulékos”, ha
– az adott mentesített megállapodás részét képezik
– szellemi tulajdonjogokat a vevőre kell átruházni, számára kell a hasznosítást
engedélyezni (K+F és szakosítás esetén a felek között),
– nem képezik a megállapodások elsődleges célját,
– az e rendelkezésekben foglalt korlátozások az adott rendelet szerint mentesített
korlátozásokkal azonos célt szolgálnak,
– közvetlenül kapcsolódnak a megállapodás céljához.
vertikális iránymutatás: franchise esetén, ha a szellemi tulajdonjogok hasznosításának célja
marketing, feltétel, hogy az árukat a fő franchise-vevő vagy a franchise-vevők forgalmazzák

a csoportmentesség visszavonása
19/65/EGK tanácsi rendelet 1a. cikk
a Bizottság rendeletben megállapíthatja a
VRBE alkalmazhatatlanságát
– hasonló vertikális korlátozások párhuzamos
hálózatai
–érintett piac több mint 50%-a
Bizottság, illetve – az adott tagállam
tekintetében – a tagállami versenyhatóságok
egyedi
döntéssel
megvonhatják
a
csoportmentesség kedvezményét, ha a
megállapodás az EUMSZ 101. cikk (3)
bekezdésével összeegyeztethetetlen hatással
jár
*1/2003/EK tanácsi rendelet 29. cikk (1),
illetve (2)]

Tpvt. 16/A. §
„(1) Nem vonatkozik a versenykorlátozás
tilalma alóli csoportos mentesülés a
megállapodásra, ha a megállapodás és az
érintett piacon érvényesülő további hasonló
megállapodások együttes hatásaként a 17. §ban foglaltak nem teljesülnek.”

vertikális megállapodások
EU
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 (VRBE) – hatályos: 2010.06.01
(2011.06.01.)–2022.05.31.
korábban: 22790/1999/EK (1999. december 22.) bizottsági rendelet
Bizottsági iránymutatás a vertikális korlátozásokról (2010/C 130/01)

HU
205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a
versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről – hatályos: 2011.10.22 (2012.01.22.)– …
korábban: 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

vertikális megállapodások  mentesség alkalmazási köre 1.
olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, amely a termelési vagy értékesítési lánc
eltérő szintjén működő vállalkozások között jön létre, és egyes termékek vagy
szolgáltatások a megállapodásban részt vevő vállalkozások által történő beszerzésének,
értékesítésének vagy viszonteladásának feltételeire vonatkozik
generális kivételek:
ügynöki megállapodások (agency):
mentesül, ha az ügynök szerződések teljesítése, az adott tevékenységi körben a piachoz kötődő
beruházások, valamint a megbízó által előírt, azonos termékpiacon végrehajtandó egyéb
tevékenységek vonatkozásában egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen kockázatot visel
alvállalkozói megállapodások (subcontracting)  1978. december 18-i bizottsági közlemény
a vállalkozó technológiát vagy berendezést biztosít az alvállalkozónak, aki vállalja, hogy bizonyos
termékeket (kizárólag) a vállalkozó részére ennek alapján állít elő, feltéve, hogy a technológia vagy
a berendezés szükséges a termék-előállításhoz

vertikális megállapodások  mentesség alkalmazási köre 2.
versenytársak/potenciális versenytárs (kivétel)
 nem kölcsönös vertikális megállapodás
 vevő csak forgalmaz, gyártóként nem versenytársa a szállítónak, vagy
 vevő csak kiskereskedelmi szinten nyújt szolgáltatást és nem versenytársa a szállítónak a
vertikumnak azon a szintjén, ahol vásárol
potenciális versenytárs: megállapodás hiányában valós alapokon és nem pusztán
elméleti lehetőségként, a relatív árak kismértékű, de tartós emelkedése esetén
valószínűsíthetően rövid időn belül (jellemzően egy év) vállalná az érintett piacra
lépéshez szükséges további beruházásokat vagy más szükséges váltási költségeket

vállalkozások társulása
 a tagok mindegyike termékeket értékesítő kiskereskedő
 egyetlen tag (és kapcsolt vállalkozásai) teljes éves nettó árbevétele max 50 millió €

vertikális megállapodások  mentesség alkalmazási köre 3.
a mentesség a járulékos szellemi tulajdon átruházására/hasznosításának engedélyezésére
vonatkozó rendelkezésekre is kiterjed
szellemi tulajdon:
 az iparjogvédelmi jogok
 szerzői jog
 szerzői joggal szomszédos jogok
 know how
a szállító tapasztalataiból eredő és kipróbált, iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló olyan
gyakorlati ismeret vagy azok olyan együttese, amely
 titkos
(széles körben nem ismert, illetve könnyen nem hozzáférhető),
 lényeges
(a vevő számára a szerződés szerinti áru felhasználásához, eladásához
vagy viszonteladásához jelentős és hasznos), továbbá
 azonosított (kellően átfogó ismertetés áll rendelkezésre, amely alapján a titkosság és a
lényegesség feltételeinek valóm megfelelés ellenőrizhető)

vertikális megállapodások  piaci részesedési küszöbök
szállító: legfeljebb 30% azon az érintett piacon, ahol eladja a szerződés szerinti árut,
és
vevő: legfeljebb 30% azon az érintett piacon, ahol a szerződés szerinti árut vásárolja
(korábban csak kizárólagos szállítási szerződés esetén)
többoldalú megállapodások: vertikumban köztes helyen lévő vállalkozás
szállítóval vertikálisan integrált forgalmazók

ha a piaci részesedés 30% fölé nő, a mentesség fennmarad:
 részesedés <=35%

a 30%-os küszöb első átlépésének naptári éve után két egymást
követő naptári évig

 részesedés >35%

mentesség fennmarad a 35%-os küszöb első átlépésének naptári éve
után egy naptári évig

legfeljebb mindösszesen két egymást követő naptári évig
érintett termékpiac (a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire
tekintettel – ésszerűen helyettesítő áruk) és érintett földrajzi piac (amely területen kívül
melyen kívül az áru csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett beszerezhető vagy
értékesíthető) az általános szabályok szerint
kapcsolt vállalkozások (=vállalkozáscsoport)

vertikális megállapodások  nem mentesülő megállapodások (hardcore restrictions)










viszonteladási árak megkötése (RPM) – fix vagy minimum árak
maximált vagy ajánlott ár megengedett lehet, ha közvetetten sem vezett rögzített vagy
legkisebb eladási ár meghatározásához;
viszonteladás területi vagy vevőkör szerinti korlátozása
telephely korlátozható
mégis korlátozható:
- aktív értékesítés a szállítónak/szállító másik vevőjének fenntartott területeken, ha
nem korlátozza a vevő ügyfelei általi értékesítést,
- nagykereskedő végső felhasználóknak értékesítése,
- szelektív forgalmazási rendszeren kívüli értékesítés,
- alkatrészek vevőjének a szállító versenytársai irányában;
végfelhasználóknak értékesítés
szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedelmi szintjén a végső felhasználók részére
történő aktív vagy passzív értékesítések nem korlátozhatók;
keresztértékesítés
szelektív forgalmazási rendszeren belüli forgalmazók közötti keresztértékesítések nem
korlátozhatók;
a vevőnek alkatrészeket szállító tekintetében a külső szervizek, végfelhasználók részére
történő alkatrészeladások korlátozása.

vertikális megállapodások  nem mentesülő korlátozások (versenytilalmi rendelkezések)



5 évet meghaladó időtartamra szóló versenytilalmi kikötés
szállító érdekkörébe tartozó telephely esetén öt évet meghaladhatja
megállapodás utáni időtartamra szóló versenytilalmi kikötés
kivétel:
- max. 1 év,
- csak versengő termékekre vonatkozik,
- csak a megállapodás időtartama alatt működő telephelyeket érinti, és
- know-how védelméhez elengedhetetlen (amíg közkinccsé nem vált, a nyilvánosságra
hozatal 1 éven túl is korlátozható);
versenytilalmi kikötés:
érintett termékkel vagy szolgáltatással versengő áru vevő általi előállításának, értékesítésének
korlátozása,
a vevő kötelezése, hogy az érintett termékre vonatkozó beszerzéseinek több mint 80%-a
szállítótól vagy általa megjelölt másik szállítótól származzon;



szelektív forgalmazási megállapodás tagjainak versenytárs szállítók termékeinek
értékesítésére vonatkozó korlátozás

K+F megállapodások
EU
A Bizottság 1217/2010/EU (2010. december 14.) rendelete az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes
csoportjaira történő alkalmazásáról (R&D BE)– hatályos: 2011.01.01 (2013.01.01.)–
2022.12.31.
korábban: 2659/2000/EK (2000. november 29.) bizottsági rendelet
Bizottsági iránymutatás az EUMSz. 101. cikkének a horizontális együttműködési
megállapodásokra való alkalmazhatóságáról (2011/C 11/01)
HU
206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes
csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről – hatályos: 2011.10.22
(2012.01.22.)– …
korábban: 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

K+F megállapodások  mentesség alkalmazási köre 1.
két vagy több vállalkozás között létrejött olyan megállapodás, amelynek tárgya
a) a szerződés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó közös kutatás és fejlesztés
és/vagy az ilyen kutatás és fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása
b) a szerződés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás és fejlesztés
és/vagy az ilyen kutatás és fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása
kutatás és fejlesztés: árura, technológiára vagy eljárásra vonatkozó know-how megszerzése,
elméleti elemzés, megfigyelés, kísérlet végzése - beleértve a kísérleti előállítást és az áru vagy
eljárás műszaki vizsgálatát -, a szükséges gépek és berendezések létrehozása, valamint a kutatás
eredményének hasznosítása érdekében szellemi tulajdonjogok megszerzése
fizetett kutatás és fejlesztés: az egyik vállalkozás által végzett és a finanszírozó vállalkozás által
finanszírozott kutatás és fejlesztés
eredmények hasznosítása: a szerződés szerinti áru előállítása vagy forgalmazása, a szerződés
szerinti technológia alkalmazása, valamint az ezekhez szükséges szellemi tulajdonjogok
átruházása vagy a szellemi tulajdonjogi oltalom tárgya hasznosításának engedélyezése, illetve
az ezekhez szükséges know-how átadása

a mentesség a járulékos szellemi tulajdon átruházására/hasznosításának engedélyezésére
vonatkozó rendelkezésekre is kiterjed (DE: know-how-ra vonatkozó rendelkezésekre csak a
külön feltételek szerint)

K+F megállapodások  mentesség alkalmazási köre 2.
Általános feltételek
 valamennyi résztvevő teljes mértékben jogosult hozzáférni a kutatás és fejlesztés vagy
fizetett kutatás és fejlesztés végeredményeihez (ideértve a keletkező szellemi
tulajdonjogokat és know-how-t) további kutatás és fejlesztés vagy hasznosítás során való,
létrejöttüket követően késedelem nélküli felhasználás céljából
kivételek:
- hasznosítás céljából történő szakosítás keretében a hasznosítási célú hozzáférés
korlátozható,
- szolgáltatásként kutatást és fejlesztést végző olyan kutatóintézetek, tudományos
testületek vagy vállalkozások esetén, amelyek hasznosítást rendszerint nem
folytatnak, az eredményeket felhasználása kizárólag a további kutatás céljára
korlátozható,
- a hozzáférésért ellenszolgáltatás előírható, de az nem lehet olyan mértékű, amely a
hozzáférést ténylegesen megakadályozná;
 a kizárólag kutatási és fejlesztési tevékenységre vonatkozó megállapodás valamennyi
résztvevője teljes mértékben jogosult a többi vállalkozás már meglévő know-how-jához,
- az eredmények hasznosításához szükséges mérték
- nem ellehetetlenítő ellenszolgáltatás lehetséges;

K+F megállapodások  mentesség alkalmazási köre 2. (folyt.)
Általános feltételek (folyt.)
 közös hasznosításnak olyan, szellemi tulajdonjogi oltalom alatt álló vagy know-how-t
képező eredményekre kell vonatkoznia, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés szerinti
áruk előállításához vagy a szerződés szerinti technológiák alkalmazásához;
 hasznosítás céljából történő szakosítás alapján a terméket előállító vállalkozás a többi
részt vevő vállalkozás megrendeléseit teljesíteni köteles
kivétel:
- közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás vagy közösen megbízott harmadik
fél általi közös forgalmazás, vagy
- ha a megállapodás alapján a szerződés szerinti árukat csak az azokat előállító
vállalkozás forgalmazhatja

K+F megállapodások  mentesség alkalmazási köre 2. (folyt.)

hasznosítás céljából történő szakosítás: az eredmények hasznosítása tekintetében elkülönülő
feladatok felosztása a részt vevő vállalkozások között, vagy e tekintetben korlátozás előírása
egymással szemben meghatározott földrajzi terület, vevőkör, vagy felhasználási terület
vonatkozásában, ideértve a szerződés szerinti árunak kizárólag egyetlen, a megállapodásban
részt vevő vállalkozás által történő előállítását és forgalmazását a többi vállalkozás által
biztosított kizárólagos hasznosítási engedély alapján
szerződés szerinti áru: a közös kutatás és fejlesztés eredményeként előálló, illetve a szerződés
szerinti technológia alkalmazásával előállított vagy rendelkezésre bocsátott áru

K+F megállapodások  piaci részesedési küszöbök/időtartam
részesedési küszöb az érintett áru-/technológiai piacokon
nem versenytársak: nincs részesedési küszöb
versenytársak:
- közös kutatás és fejlesztés: 25%  részt vevő vállalkozások együttesen piaci részesedése,
- fizetett kutatás és fejlesztés: 25%  finanszírozó vállalkozás és mindazon vállalkozások
együttes piaci részesedése, amelyekkel a finanszírozó vállalkozás azonos szerződés
szerinti árura vagy technológiára vonatkozó kutatási és fejlesztési megállapodást kötött

mentesség időtartama
 a megállapodás időtartamára, illetve az eredmények közös hasznosítása esetén az
szerződés szerinti áru/technológia első forgalomba hozatalától számított hét évig
 ezt követően mindaddig, amíg a résztvevők együttes részesedése 25% fölé nem nő
 ha a piaci részesedés 25% fölé nő, a mentesség:
-  részesedés <=30%

a 25[30!]%-os küszöb első átlépésének naptári éve után két
egymást követő naptári évig
-  részesedés >30%
mentesség fennmarad a 30%-os küszöb első átlépésének
naptári éve után egy naptári évig
maradhat fenn, de mindösszesen legfeljebb két egymást követő naptári évig
érintett termékpiac, érintett technológiapiac: a szerződés szerinti áruval továbbfejleszthető
vagy helyettesíthető áruk, illetve a szerződés szerinti technológiákkal továbbfejleszthető vagy
helyettesíthető technológiák vagy eljárások érintett piaca

K+F megállapodások  nem mentesülő megállapodások (hardcore restrictions)






a résztvevők kutatási és fejlesztési tevékenységének korlátozása
- a megállapodás hatálya alatt más területeken, vagy
- a megállapodás szerinti kutatás és fejlesztés befejeztével ugyanazon vagy más,
ahhoz kapcsolódó területen;
előállítás vagy értékesítés korlátozása
kivéve:
- előállítási célok, ha eredmények közös hasznosítása közös előállításra is kiterjed,
- értékesítési célok, ha az eredmények közös hasznosítása közös munkacsoport,
szervezet vagy vállalkozás vagy közösen megbízott harmadik fél általi közös
forgalmazást vagy technológia közös hasznosítását is magában foglalja,
- hasznosítás céljából történő szakosítás,
- versengő áru/technológia vagy eljárás előállításának, forgalmazásának,
átruházásának hasznosítása engedélyezésének korlátozása az eredmények közös
hasznosításának a megállapítás szerinti időtartamán belül;
árrögzítés a harmadik felek részére történő értékesítés, technológiaátadás
tekintetében
kivéve: közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás vagy közösen megbízott
harmadik fél általi közös forgalmazás vagy technológia közös hasznosítása esetén a
közvetlen vevőkkel szemben alkalmazandó árak rögzítése;

K+F megállapodások  nem mentesülő megállapodások (hardcore restrictions) (folyt.)







passzív értékesítés/technológiaátadás területi vagy üzletfél szerinti korlátozása
kivéve: az eredményekre vonatkozóan a megállapodásban nem részes vállalkozás
részére kizárólagos hasznosítási engedély adása;
áru vagy technológia aktív értékesítésének kizárása vagy korlátozása a hasznosítás
céljából történő szakosításban az adott félhez rendelt területen vagy üzletfélen kívül;
a szerződés szerinti árut a felek területéről eltérő területen forgalmazó, a felek saját
területén lévő vagy hasznosítás céljából történő szakosítás alapján hozzájuk rendelt
üzletfelek igényei kielégítésének korlátozása;
a felhasználók vagy viszonteladók számára az áruk más viszonteladóktól történő
beszerzése megnehezítésének előírása.

K+F megállapodások  nem mentesülő korlátozások




oltalmak megtámadásának korlátozása a kutatás és fejlesztés után
- a K+F szempontjából jelentős, a résztvevők tulajdonát képező oltalmak
megsemmisítése iránt eljárások kizárása,
- a K+F megállapodás megszűnése után a K+F eredményeit védő, a résztvevők
tulajdonát képező oltalmak megsemmisítése iránti eljárások kizárása (ide nem értve
a megállapodás ilyen eljárás megindítása miatti megszüntetésének lehetőségét),
harmadik felek részére hasznosítási engedély adásának korlátozása
kivéve: ha a megállapodás szerint a K+F eredményeit a részt vevő vállalkozások
valamelyike hasznosítja, és ilyen hasznosításra harmadik fél vállalkozás tekintetében sor
kerül.

