53/2002. (III. 26.) Korm. rendelet
a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól
történő mentesítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet alapján - a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel - mentesül a
gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól az a szakosítási
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelyben
a) az egyik fél kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban
meghatározott termékek termelését abbahagyja vagy attól tartózkodik, és azokat egy versenytárs
vállalkozástól szerzi be, a versenytárs vállalkozás pedig kötelezettséget vállal e termékek termelésére és
szállítására (egyoldalú szakosítási megállapodás),
b) a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás hatálya alatt a
megállapodásban meghatározott más-más termék termelését abbahagyják vagy attól tartózkodnak, és e
termékek termelését a megállapodásban résztvevő másik félnek engedik át (kölcsönös szakosítási
megállapodás), vagy
c) a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban
meghatározott termékeket közösen állítják elő (közös termelési megállapodás).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés kiterjed azokra a megállapodásban szerepl ő
rendelkezésekre is, amelyek nem képezik a megállapodás elsődleges célját, annak végrehajtásához azonban
szükségesek és azzal közvetlenül összefüggnek, ideértve a szellemi tulajdonjogok átruházására vagy
hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket is.
(3) Mentesül továbbá
a) az egyoldalú szakosítási, kölcsönös szakosítási vagy közös termelési megállapodás keretében vállalt
kizárólagos beszerzési, illetve szállítási kötelezettség,
b) a megállapodás tárgyát képező termék közös forgalmazása, vagy
c) a közös termelési megállapodás keretében harmadik személy forgalmazóként történő kijelölése, feltéve,
hogy a harmadik személy nem versenytárs vállalkozás.
2. § (1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a résztvevő vállalkozások együttes piaci részesedése
az érintett piacon a harminc százalékot meghaladja.
(2) A piaci részesedést a megállapodás tárgyát képező termék érintett piacán (Tpvt. 14. §) az előző naptári
évben elért nettó árbevétel alapján kell kiszámítani. Ha a nettó árbevételre vonatkozó adat nem áll
rendelkezésre, azt más megbízható piaci információn alapuló becslés alapján kell meghatározni.
(3) Amennyiben a megállapodás hatálybalépését követően a piaci részesedés mértéke meghaladja az (1)
bekezdés szerinti mértéket, a megállapodásra az 1. § a következő naptári év június 30-áig alkalmazható.
3. § (1) Az 1. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók arra a megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy
közvetve, önmagában vagy a felek ellenőrzése alá tartozó egyéb tényezőkkel együtt
a) az árak rögzítése a termékek harmadik személyek részére történő értékesítése során;
b) a kibocsátás vagy az értékesítések korlátozása; vagy
c) a piacok vagy a vevőkör felosztása.
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik
a) az egyoldalú vagy kölcsönös szakosítási megállapodás tárgyát képező termékek megállapodás szerinti
mennyiségére vonatkozó rendelkezésekre;
b) a közös termelő vállalkozás kapacitásának és termelési volumenének a közös termelési
megállapodásban történő meghatározására.
4. § E rendelet alkalmazásában
a) résztvevő vállalkozás: a megállapodásban résztvevő vállalkozás és a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése
szerint vele kapcsolatban álló vállalkozások;
b) termék: áru, illetve szolgáltatás, ideértve a közbenső árukat és a részszolgáltatásokat, továbbá a
végterméket és a végső szolgáltatást, a forgalmazási és bérleti szolgáltatások kivételével;
c) termelés: áruk termelése vagy szolgáltatások nyújtása, ideértve az alvállalkozói szerződés alapján
végzett termelést is;
d) versenytárs vállalkozás: az érintett piacon (Tpvt. 14. §) működő vállalkozás vagy az a vállalkozás,
amely potenciálisan a piacra léphet;

e) kizárólagos szállítási kötelezettség: az a kötelezettség, amelynek értelmében a megállapodás tárgyát
képező termék versenytárs vállalkozásnak csak akkor szállítható, ha az a megállapodásban résztvevő fél;
f) kizárólagos beszerzési kötelezettség: az a kötelezettség, amelynek értelmében a megállapodás tárgyát
képező termék csak attól a megállapodásban résztvevő féltől szerezhető be, amely a szállítást vállalja;
g) szellemi tulajdonjogok: az iparjogvédelmi jogok, a szerzői jog és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok.
5. § Az e rendelet alapján mentesülő megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 16/A.
§-a alapján megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos mentesülés kedvezménye a jöv őre
nézve nem vonatkozik.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól e rendelet
hatálybalépését követő egy évig mentesül az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött és a 85/1999. (VI.
11.) Korm. rendelet alapján mentesülő, de e rendelet előírásainak meg nem felelő megállapodás.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szakosítási megállapodások egyes
csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 85/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.
§-ának (7) bekezdése.
(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a Szerződés
81. cikke (3) bekezdésének a szakosítási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló
2658/2000/EK bizottsági rendeletével részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

