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Amiről szó lesz..

Vertikális megállapodások a versenyjogban

A szabályozás logikája, csoportmentesség

Új kihívások, új szabályok

Szellemitulajdon-jogok és csoportmentesség



Vertikális megállapodások

Az értéklánc különböző szintjén elhelyezkedő vállalkozások között jönnek létre

A beszerzés, értékesítés, viszonteladás feltételeit szabályozzák

Áruk/szolgáltatások vételére vagy eladására vonatkoznak

„A vertikális megállapodások a 
legtöbb esetben kevésbé károsak a 
versenyre, mint a horizontális 
megállapodások” 

/Allianz Hungária ügy/



Szabályozás, elemzési keret

Szabályozás logikája = hatékonysági előnyök ellensúlyozzák az esetleges 
versenyellenes hatásokat és ezáltal a fogyasztók is jobban járnak

Quasi vélelmek egymásra épüléséből alakul ki a szabályozási keret

(Kellő bizonyossággal feltételezhető, hogy a megállapodás teljesíti az EUMSz. 101. cikk (3) 
bekezdésében rögzített feltételeket)

Minden esetben értékelni szükséges:

 Piaci erő

 Versenynyomás



Szabályozás, elemzési keret

Kiindulópont: Versenykorlátozó megállapodások tilalma 
EUMSz. 101. cikk és Tpvt. 11. §

Kivételek hatékonysági alapon 
EUMSZ. 101. cikk (3) és Tpvt. 17. §

Ha megállapodások meghatározott csoportja ennek megfelel, az általános tilalom rendeletben feloldható 

Csoportmentesség

Cél: nem túl tág, nem túl szűk

Alapvető feltételek a csoportmentesség teljesüléséhez vertikális megállapodások esetében
 30% piaci részesedési küszöb
 nincsen súlyosan versenyellenes korlátozás



Szabályozás, elemzési keret

Korábbi csoportmentességi szabályozás felülvizsgálata 2020 őszén kezdődött

Eredmény: 

A vertikális csoportmentességi rendelet hasznos támpontokat nyújt az önminősítéshez, de hozzá 
kell igazítani az új piaci kihívásokhoz, indokolt a rendelet felülvizsgálata

A Bizottság (EU) 2022/720 rendelete (2022. május 10.) a vertikális csoportmentességről (VBER)

Iránymutatás a vertikális korlátozásokról – A Bizottság közleménye (2022/C 248/01) (VGL)

Hatályba lépés: 2022. június 1.



Új kihívások, új szabályok

E-kereskedelem térnyerése

Onlineplatform-gazdaság szerepének növekedése az áruk forgalmazásában

 Számos gyakorlat értékelése nehézséget okoz a piaci szereplőknek a korábbi, 
klasszikus keretek között

Az elmúlt tíz évben rengeteg tapasztalat halmozódott fel egyes megállapodás-
típusokkal kapcsolatban

 Tapasztalatok mentén finomhangolható a szabályozás, egyértelműsíthetők a 
szabályok



E-commerce, online jelenlét

Az ÚJ VBER egyértelművé teszi, hogy

 az online közvetítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodások vertikális 
megállapodások

 az online közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozás szállítónak minősül a VBER 
értelmében

Hibrid platformok megállapodásai nem mentesülhetnek a VBER alapján, tehát nem
alkalmazható a csoportmentesség, ha az online közvetítő szolgáltatás nyújtója
versenytárs vállalkozás a közvetített áruk vagy szolgáltatások értékesítésének érintett
piacán.

Nem mentesülhet olyan korlátozás, mely szerint a Vevő nem értékesíthet kedvezőbb
feltételekkel a végfelhasználók részére versenytárs online közvetítő szolgáltatón
keresztül (= wide parity clause nem mentesül).



E-commerce, online jelenlét

Különösen súlyos korlátozásnak minősül a Vevő akadályozása abban, hogy
„hatékonyan”használja az internetet az értékesítés során.

Nem mentesülhet például:

Árösszehasonlító oldalak tilalma
Geo-blocking

Keresőmotorok használatának tilalma
Online piactereken történő értékesítés korlátozható!

Mentesülhet a szállító azon gyakorlata, hogy eltérő nagykereskedelmi árakat alkalmaz 
ugyanazon viszonteladóval szemben az általa offline és online értékesített termékek 
esetében.

Szelektív disztribúciós rendszerekben  a szállító eltérő kritériumokat, minőségi 
elvárásokat határozhat meg az online/offline értékesítésekre.



Hatékonyabb disztribúciós rendszerek

Kizárólagos értékesítési rendszer újragondolása

 Szállító és legfeljebb öt kizárólagos értékesítési jogosultsággal felruházott partner részére fenntartott 

földrajzi terület/vevőkör

 „Védett” körre nem irányulhatnak aktív eladások – szelektív partnerek és az ő vevői által sem = 

kiterjesztett védelem

 Kizárólagos partnerek viszont nem értékesíthetnek nem engedélyezett forgalmazók számára szelektív 

rendszerben működő területeken

 Telephelyre vonatkozó korlátozások mentesülhetnek

 Nagykerereskedői szinten elhelyezkedő partnerek végfelhasználóknak történő aktív és passzív 

eladásainak korlátozása mentesülhet

 Szállító versenytársa felé irányuló, beépítésre szánt termékeladások korlátozása is mentesülhet



Hatékonyabb disztribúciós rendszerek

Szelektív értékesítési rendszerek

 Fokozottabb védelem: a szelektív rendszer egyik viszonteladó résztvevője sem adhatja tovább a 

termékeket nem engedélyezett forgalmazónak – tehát a szelektív partnerek vevőire is kiterjesztésre 

kerül a korlátozás lehetősége a mentesülés keretein belül

 Szelektív rendszer tagjai sem sérthetik a kizárólagos jogokat

 A szállító eltérő kritériumokat határozhat meg a szelektív rendszer tagjainak online/offline 

értékesítésekre



Információcsere és kettős forgalmazás

Olyan vertikális viszony, ahol a szállító downstream szinten a vevő versenytársa

A felek közötti információcsere mentesülésének feltételei:

Vevő nincsen jelen upstream szinten

ÉS

Az információcsere közvetlenül összefügg a vertikális megállapodás végrehajtásával.

VAGY

Az információcsere szükséges a termelés vagy az áruforgalom hatékonyságának 

növeléséhez.



Szellemitulajdon-jogok és VBER

VBER szerinti csopotmentesség olyan vertikális megállapodásokra is kiterjedhet, amelyek 
szellemitulajdon-jogok átruházására vagy hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaznak.

Szellemitulajdon-jogok a VBER szerint:
Iparjogvédelmi jogok
Know-how
Szerzői jogok és szomszédos jogok

Mentesülhetnek ha:

 Nem ez az elsődleges célja a megállapodásnak
 Közvetlenül kapcsolódnak a termékek/szolgáltatások felhasználásához vagy értékesítéséhez 
 Rajtuk keresztül nem vezet a megállapodás egyébként a VBER által nem mentesített 

korlátozásokhoz



Szellemitulajdon-jogok és VBER

Speciális szabályok versenytilalmi kikötések esetében:

Mentesülhetnek a szellemitulajdon-jogok védelméhez 
kapcsolódó egyes versenytilalmi kikötések, amennyiben azok 
elengedhetetlenek a know-how védelméhez.

 Határozatlan időre kaphatnak mentességet a még közkinccsé 
nem vált know-how hasznosítására és nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó egyes korlátozások.



Köszönöm a figyelmet!

dr. Kovács-Hum Eszter
Irodavezető-helyettes
GVH Antitröszt Iroda

hum.eszter@gvh.hu
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