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A jelenlegi szabályok
 Vertikális megállapodások ‐ EUMSZ 101.
cikk szabályai ill. Tpvt. 11. §
 Csoportmentességi szabályok
(330/2010/EU Rendelet + iránymutatás)
 „safe harbor” 30%‐os piaci részesedésig
– felette egyedi vizsgálat
 Különösen súlyos korlátozások
 Rendelet 2022. május 31‐én hatályát
veszti/meghosszabbítás/felülvizsgálat?
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Kettős forgalmazás
Jelenlegi szabályozás VBER (2. cikk (4)
bekezdés)
 Főszabály szerint a versenytársak
közötti
megállapodásokra
a
csoportmentesség nem terjed ki
 Kivétel: kettős forgalmazás – szállítóval
kötött nem kölcsönös szerződés
(tipikusan a gyártó maga is versenyez a
kiskereskedelmi piacon)
 általános szabályok – 30% piaci
részesedésig csoportmentesség

Tervezett változtatások
 Nagykereskedővel
és
importőrrel
kötött szerződés is
 Teljes mentesség csak együttesen 10%
kiskereskedelmi részesedésig, 10‐30%
között korlátozott (info‐csere nem)
 Nincs mentesség:
‐ Cél szerinti versenykorlátozások
‐ online
közvetítővel
kötött
szerződés esetén
Ok: kettős forgalmazás jelentősége nőtt,
horizontális versenykorlátozás kockázata

Paritásos kötelezettségek
Tervezett változtatások (új 5. cikk (d))

Jelenlegi szabályozás
 Gyakorlatban
paritásos
kötelezettségekkel (MFN) kapcsolatos
problémák (platformok)
 Széles, szűk
 Sem a Rendelet sem Iránymutatás nem
tartalmaz erre vonatkozó kifejezett
szabályt
 Általános szabályok szerinti mentesség







Széles paritás –mentesség alól kizárt
Minden esetben egyedi értékelés
Szűk paritás csoportmentesített marad
Ok: Széles paritás problematikus
Iránymutatás (238‐239. pont) – nem
korlátozódik az árra, a feltételek
vonatkozhatnak
készletre,
rendelkezésre, vagy ajánlattétel és
eladás egyéb feltételeire

Aktív értékesítési
korlátozások
Jelenlegi szabályozás

Tervezett változtatások

 A VBER‐ben nem definiált (ügyfelek
aktív megkeresése)
 Korlátozás lehetősége szűk körű – pl.
kizárólagos értékesítés esetén másik
kizárólagos területre
 Felülvizsgálat: a szabályok nem
egyértelműek és nem elég rugalmasak
forgalmazási rendszerek kialakításához

 Fogalma bekerül (Tervezet 1. cikk (1) l))
 Megosztott kizárólagosság bevezetésre
kerül (4. cikk b)) – egy adott területen
több kizárólagos értékesítő lehetséges
 Pass‐on – szállító kötelezheti vevőit,
hogy ügyfeleik aktív értékesítését is
korlátozzák
 Fokozza a szelektív forgalmazási
rendszer
védelmét
a
nem
engedélyezett forgalmazókkal szemben
(4. cikk c))

Online értékesítés
korlátozása (1)
Jelenlegi szabályozás

Tervezett változtatások

 A VBER‐ben nem definiált, jelenlegi
iránymutatásban sem (példák)
 Esetjog: Pierre Fabre, Coty
 Nemzeti hatóságok és EU Bizottság
gyakorlata
 Felülvizsgálat egyik fő célja a naprakész
szabályok megalkotása

„…olyan korlátozás, amely közvetlenül
vagy közvetve, önmagában vagy más
tényezőkkel együttesen azt a célt
szolgálja, hogy a vevőket vagy ügyfeleiket
megakadályozza
abban,
hogy
az
internetet hatékonyan használják az áruk
vagy szolgáltatások online értékesítése
céljából, vagy abban, hogy egy vagy több
online hirdetési csatornát hatékonyan
használjanak …„ (Tervezet 1. cikk (1) n))

Online értékesítés korlátozása (2) – Mi
minősül súlyos korlátozásnak?
 Iránymutatás tervezet: az online értékesítés teljes mennyiségének
jelentős mértékű csökkentésére képes korlátozás ‐ terület vagy
ügyfélcsoport korlátozások (hová vagy kinek)
 Példák:
o Geoblocking megkövetelése
o Fizikai térben való értékesítés követelménye
o Online értékesítés előzetes engedélyhez kötése
o Forgalmazó weblapján szállító védjegye/márkaneve
használatának megtiltása
o Árösszehasonlító weboldalak használatának korlátozása
o Keresőmotorokban fizetett hivatkozások korlátozása

Online értékesítés korlátozása (3) – Mi nem
minősül súlyos korlátozásnak?
 Iránymutatás tervezet: az értékesítés módjára vonatkozó
korlátozások (hogyan)
 Példák:
o Weboldal megjelenítésére/összhatására követelmények
o Online piactereken történő értékesítés korlátozása
o Hagyományos üzlethelyiség/bemutatóterem megkövetelése
o Bizonyos mennyiség offline értékesítésének követelménye
o Kettős árazás (ha célja az online és az offline beruházások
megfelelő szintjének ösztönzése vagy jutalmazása)

Platformok
Jelenlegi szabályozás

Tervezett változtatások

 A
VBER‐ben
nem
definiált,
iránymutatásban sem szerepel
 Gyakorlatban problematikus:
o Horizontális
vagy
vertikális
viszony (másfajta értékelés)
o Ügynöki vagy nem ügynöki

 Fogalma bekerül, szállítónak minősül
(1. cikk (1) d)) – P2B rendelet)
 Online közvetítő szolgáltatók vertikális
szerződései – csoportmentesség
 Kivéve: hibrid platformok kettős
forgalmazás esetén és széles paritás
 Nem minősülnek valódi ügynöknek

Egyebek
Jelenlegi szabályozás

Tervezett változtatások

 4. cikk nehezen értelmezhető, nem
világos
 Iránymutatás nehezen követhető

 4. (b) cikk (súlyos korlátozások)
hatályának tisztázása, kizárólagos,
szelektív,
nyitott
forgalmazási
rendszer)
 Az
iránymutatás
struktúrája
egyszerűsödött, többek között:
 Forgalmazási rendszerek (4.6)
 Ügynökség tisztázása (3.2)
 Viszonteladási
árra
vonatkozó
iránymutatás egy helyen (6.1.1)

Szellemi
tulajdonjog
 Nincs változás
 Nem tartoznak a vertikális csoportmentesség hatálya alá: azon
vertikális megállapodások amelyeknek elsődleges célja a szellemi
tulajdonjogok átruházása vagy hasznosítása
 Hatálya alá tartozik: a szellemi tulajdonjogokkal (pl. védjegy, know‐
how) kapcsolatos járulékos rendelkezéseket tartalmazó szerződések
ha ezek közvetlenül az áruknak vagy a szolgáltatásoknak a vevő
vagy annak ügyfelei által történő felhasználására, eladására vagy
viszonteladására vonatkoznak. Ezek a rendelkezések nem
tartalmazhatnak az e rendelet alapján nem mentesített vertikális
korlátozásokkal azonos célú versenykorlátozásokat
 Franchise‐re vonatkozó szabályok nem változnának

GVH ügyek
(2019) 111 millió forint bírság az online
értékesítés kiskereskedelmi árának
meghatározása miatt (RPM)
(2018) szűkített MFN sem megoldás az on‐line
ételrendelés piacán, mert ha a saját honlapon nem
adhat kedvezményt, akkor nincs ösztönzés más
közvetítőn sem olcsóbban adni

(2016) on‐line szállásközvetítés ágazati jelentés:
szűkített MFN a megoldás (szallas.hu át is tér)
(2015) Vertikális kontaktlencse ügy: viszonteladók, akik
bevételük 50%‐át az on‐line értékesítésből szerzik, akkor
jogosultak árkedvezményre, ha 30 offline bolttal
partneri kapcsolatra lépnek („kettős árazás”)

Köszönöm a figyelmet!

