
 
 
 
 
 
 

SZABÓ ZSOLT 

INTERNET ÉS VERSENYJOG 

 
„Ha például a repülőgépgyártás az elmúlt 

20 évben olyan hatékony lett volna, mint az infor-
mációtechnológia, akkor a Boeing egy Jumbo Jet-je 

ma csak egy pizza árába kerülne.”  
(Wernhard Möschel) 

BEVEZETÉS 

Az internetről folytatott viták középpontjában az a kérdés áll, hogy szükséges, 
és ha igen, lehetséges-e valahogyan a szabályozása. Mint a modern világ új jelen-
sége, nagy jövő állhat előtte: hamar potenciális szabályozási terület, mi több, 
jogintézmény válhat belőle, sőt, akár még jogi tárgy is, ha szorgalmasan halad a 
jog által megszabott úton. Az internetre azonban ez nemigen jellemző. Annál 
jóval öntörvényűbb, kiszámíthatatlanabb. Tiszteletlenül felrúg olyan nagy múltú 
fogalmakat, mint hatáskör vagy joghatóság. Ezért aztán meggyűlt vele a bajuk a 
jogászoknak is. Egyesek szigorú állami fellépést követeltek, mások teljes szabad-
ságot, mindenfajta szabályozás nélkül. Szélsőséges nézetek ezek, a valóság való-
színűleg sokkal kevésbé izgalmas, hiszen nagyjából a kettő között helyezkedik 
el. Tény az, hogy – legalábbis egyelőre – egységes internetjog, mint önálló jogte-
rület, nem létezik. Azonban minden jogágban felmerül(het)nek internettel ösz-
szefüggő kérdések, ezeket alaposan végig kell gondolni. 

A világháló nemzetközi jellege miatt az államhatárok szerint szerveződő sza-
bályozás eleve lehetetlen. Az egyes államok tehát nem léphetnek fel hatékonyan, 
ha a joguk szerint káros tartalmakat kívánják üldözni. Nehézkessége miatt egy-
előre nincs esélye egy kiterjedt nemzetközi szintű megoldásnak sem. Marad 
tehát az önszabályozás: az internetet működtető szervezetek – szolgáltatók – 
saját maguk által létrehozott szabályrendszere.  

Mivel azonban e szabályok alkotói egyben racionálisan gondolkodó piaci 
szereplők is, olyan biztosítékok kellenek, amelyek megakadályozzák, hogy sza-
bályozás címén saját helyzetük kihasználásával korlátozzák a többi versenytár-
sat. Az önszabályozó rendszer ugyanis, amely valójában a piacvezetők által lét-



rehozott megegyezés, esetenként kartellgyanús lehet. A versenyjog hagyomá-
nyos elvei, az új technikai lehetőségeknek megfelelően átgondolva, alkalmasak 
lehetnek az effajta diszfunkciók kiküszöbölésére. A gazdasági életet tipikusan 
tiltó, és nem jogosító normák működtetik – azaz ami nem tilos, azt szabad. A 
versenyjog egyike e kevésszámú, de szükséges tilalmaknak. Meg kell tehát vizs-
gálni, hogy pontosan milyen magatartások, helyzetek vetnek fel a versenyjog 
szempontjából aggályos kérdéseket.  

Minden versenyjogi vizsgálódás kiindulópontja a releváns földrajzi- és ter-
mékpiac meghatározása, amelyen a versenyt értelmezni lehet, hiszen elkülönült 
piacon működő szereplők nem versenytársai egymásnak. Ezt követi a piaci 
szerkezet vizsgálata, aminek alapján el lehet dönteni, hogy történt-e versenykor-
látozás. Az interneten e folyamat minden pontja átértelmeződik. A versenyjog 
olyan alapfogalmai, mint piac, hozzáférés az interneten új megvilágításba kerül-
nek. És bár bebizonyosodott, hogy a két klasszikus versenyjogi tényállás, a ver-
senykorlátozó megállapodás (összehangolt magatartás, kartell) illetve a gazdasá-
gi erőfölénnyel való visszaélés megvalósítható az elektronikus kereskedelmi 
tevékenység során is, a felvetett problémák nagyobbrészt még elméleti jellegűek. 
Sokszor csak a még meg be sem következett káros magatartás lehetőségéről, a 
tisztességes versenyt fenyegető, hipotetikus veszélyforrásokról beszélhetünk. 
Míg az Európai Bizottság komolyan foglalkozott a témával, a Bíróság elé 
internettel kapcsolatos ügy mindezidáig nem került. Szó sincs tehát arról, hogy 
az internet önmagában versenykorlátozó jellegű lenne- éppen ellenkezőleg, nö-
veli a kereskedelmi forgalmat, hiszen termékek, szolgáltatások új piacait nyitja 
meg. 

E vizsgálódás célja az, hogy lajstromba vegye az elektronikus kereskedelem 
versenyjogi szempontból releváns kérdéseit. Alapos és mélyreható vizsgálat 
helyett tehát inkább egy időszerű problémakatalógus elkészítése a cél. Ilyen irá-
nyú gondolkodás eddig két nagy jogrendszer keretei között folyt: az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban, így főleg e két terület szabályozását, ta-
pasztalatait fogjuk vizsgálni, a hangsúlyt az utóbbira, különösen pedig az Unió 
versenyhatósága, a Bizottság gyakorlatára helyezve. 

VERSENY AZ INTERNETÉRT 

Mielőtt az interneten mint közvetítőn folyó versenyt szemügyre vennénk, ér-
demes az internet-hozzáférés kérdését is végiggondolni. A világhálóban rejlő 
üzleti lehetőségek (on-line kereskedelem, reklám stb.), de az internethasználati 
igény egyre növekvő volumene miatt is kiélezett verseny folyik az előfizetőkért. 
A kapcsolat legtöbbször a hagyományos, rézhuzalos telefonhálózaton, illetve 
kábel-TV hálózaton jön létre. Az utóbbi természetesen lényegesen gyorsabb 

 



internet-elérést tesz lehetővé, mint a telefonvonal. Ennek fényében erősen vi-
tatható, ha egy vállalat mindkettő fölött diszponál. Ezt megfontolva, az Európai 
Bizottság kiadott egy irányelvet, melyben a két tevékenység szétválasztását irá-
nyozza elő. A vállalatokat ez arra kényszeríti, hogy elkülönült szervezeteket 
hozzanak létre telefonvonalas és kábel-TV-s tevékenységeik folytatására. 

A vezetékes távközlési hálózat esetében, ahol a vonalhálózat kiépítését álta-
lában a monopolhelyzetben levő távközlési szolgáltató végezte, az is kérdés, 
létrehozhatnak-e alternatív távközlési szolgáltatók saját kapcsolási eszközöket a 
piacvezető vezetékeinek igénybevételével (közelebbi kapcsolatot kialakítva ezál-
tal az előfizetővel), vagy kötelesek a kapcsolást is a vonal tulajdonosától igénybe 
venni. A Bizottság az előbbi véleményt osztja, és elvárja a helyi hálózat kibontá-
sát (unbundling), azaz egy rendeletében tiltja, ha vezető szolgáltató megtagadja a 
feltétel nélküli hozzáférést helyi dróthálózatához, vagyis tulajdonképpen áru-
kapcsolást alkalmaz. Ez a magatartás kimeríti a gazdasági erőfölénnyel való visz-
szaélés tényállását, mivel a külön hozzáférés indokolatlan megtagadása kizárja a 
versenyt, hiszen alternatív hálózat kiépítésére, vagyis a hozzáférés mellőzésére 
nincs lehetőség. A Telia/Telenor-ügyben a Bizottság csak az „unbundling” után 
járult hozzá a két meghatározó távközlési szolgáltató koncentrációjához (akiktől 
a fenti telefon/kábel-TV szétválasztást is megkívánták). A szerepek precíz meg-
határozása, a tevékenységek elválasztása már csak azért is fontos, mert a nem 
hatékony verseny kedvezőtlenül hat az árak alakulására, márpedig bebizonyoso-
dott, hogy az internet-használat volumenét egy államban még mindig alapvető-
en a telefonköltségek határozzák meg. 

Az erőfölénnyel való visszaélés mellett a nagy távközlési szolgáltatók a diszk-
rimináció, illetve kartell kísértésébe is eshetnek, ha saját, vagy hozzájuk közel 
álló internet-szolgáltatóknak kedvezőbb feltételeket teremtenek, mint a verseny-
társaknak. Ez megnyilvánulhat a konkurencia számára alacsonyabb színvonalú 
szolgáltatás nyújtásában, kedvezőtlenebb szerződési feltételekben, információ-
val való visszaélésben egyaránt. Utóbbira példa a British Telecom esete, mely-
ben a társaság számlázási adatbázisát használta fel azon előfizetői ellen, akik 
nem saját internet-szolgáltatójánál fizettek elő a világháló használatára.1 Ilyen 
esetekben, a Bizottság gyakorlata szerint, éppen az információs aszimmetria 
miatt, a megvádolt, domináns helyzetben lévő szolgáltatónak a feladata bizonyí-
tani, hogy nem történt diszkrimináció. 

ÚJ LEHETŐSÉGEK 

Persze van más módja is az internet elérésének. Ám az olyan alternatív megol-
dások, mint a drótnélküli, vagy digitális elérés egyelőre még jó ideig nem verse-
nyezhet a fenti megoldásokkal, hiszen még nem hatékony és túl drága. Van 



azonban még egy lehetőség, amely nemrég több fejlesztőnek is eszébe jutott: 
internet a televízión keresztül. A Microsoft is kifejleszt egy olyan eszközt (set top 
box, STB), amelynek segítségével a hagyományos tévékészüléken, számítógép 
nélkül lehet internetezni. A dolog azért is nagy jelentőségű, mert amíg televízió 
a háztartások többségében megtalálható, illetve viszonylag olcsón beszerezhető, 
addig egy számítógép jóval drágább, és alacsonyabb is az ellátottság belőle. Egy 
számítógép kezeléséhez ráadásul jóval több ismeretre van szükség, a televízió 
sokkal inkább felhasználóbarát.  

Egy sor szolgáltató Európában úgyszintén próbálkozott hasonlóval. Ezeket a 
kísérleteket a Bizottság éberen figyeli, hiszen a verseny szempontjából káros 
lehet, ha az STB kifejlesztője azt saját elérési rendszerével együtt, vagy azt 
előnyben részesítve kínálja, kiterjesztve a hardverpiacon szerzett előnyös helyze-
tét a szolgáltatási piacra is. A British Interactive Broadcasting-döntésben2 a Bizott-
ság, mindezeket – és valószínűleg a Microsoft versenybeli lépéselőnyét is – 
megfontolva, a Bizottság végül zöld utat adott egy brit kezdeményezésnek. Egy 
televíziós szolgáltató (BSkyB), egy távközlési szolgáltató (BT), egy bank 
(Midland Bank) és egy műszaki fejlesztő cég (Matsushita Electronic Europe 
Ltd.) összefogott, hogy közös vállalatot (BIB Ltd., később Open) hozzon létre 
digitális interaktív televíziós szolgáltatások kifejlesztésére. Eleinte aggályosnak 
mutatkozott, hogy az újonnan létrejövő piac rögtön le is zárul, hiszen a megál-
lapodást éppen a potenciális versenytársak hozták létre, melyek, gazdasági po-
tenciáljuk miatt, adott estben egyedül is belevághattak volna. Ám közösen jóval 
gyorsabban érhettek el sikereket. A versenyhatóság jóváhagyó döntését a Római 
Szerződésben is meglévő mentesítésre alapozta:3 a közös fellépés nemcsak a 
gazdasági-technikai fejlődés szempontjából előnyös, hanem a fogyasztóéból is, 
hiszen ezen előnyök nagy része a fogyasztóhoz kerül (olcsóbb, egyszerűbb 
internet, fejlettebb technológia). Sőt, a Bizottság ennél is tovább ment: jóvá-
hagyta az anyavállalatok azon megállapodását is, amely szerint azok az Opennel 
versenyben álló vállalatokban nem rendelkezhetnek 20%-nál nagyobb tulajdoni 
aránnyal. Indokolta ezt azzal, hogy egy új iparágban, ahol az új fejlesztéseknek, 
első lépéseknek döntő jelentősége van, indokolható ilyen tilalom. Ebben a hely-
zetben a befolyásszerzésnél nagyobb jelentőségük van az ötleteknek.  

A Bizottság az ügy vizsgálata során több fontos megállapításra jutott: 
− a kétirányú kommunikáció elvén alapuló interaktív televíziózás, és az 

egyirányú, sugárzással továbbított, ellenszolgáltatás fejében sugárzott mű-
sorszolgáltatás („fizetős csatornák”) nem azonos, hanem külön piacokon 
vannak jelen, egymással nem versenyeznek 

− a személyi számítógépen és az új eszköz segítségével a televízión keresz-
tül elérhető szolgáltatások úgyszintén elkülönült piacon versenyeznek (el-
térő költségek, számítógép és televízió eltérő elhelyezkedése a lakásban) 

 



− a fogyasztó-elérési infrastruktúrák is piacot alkotnak, és versenyeznek 
egymással (a telefonos távvezeték és a kábel-TV tartozik ide) 

A versenyhatóság természetesen néhány feltételt is szabott. Többek között, túl a 
BT kábelüzletágának jövőbeni leválasztásán, előírta harmadik felek a BIB által 
támogatott berendezésekhez (STB) történő hozzáférésének lehetővé tételét, 
annak érdekében, hogy az új rendszer ne a piac gátjaként, hanem mozgatórugó-
jaként működjön. A BSkyB-nek ezen felül vállalnia kellett, hogy nem alkalmaz 
árukapcsolást, azaz fizetős műsorszolgáltatását az interaktív felhasználással 
együtt és a nélkül is kínálja – a fogyasztó döntése szerint. 

SZOFTVER 

Ha már van valamilyen megfelelő eszközünk, még mindig kell hozzá egy szoft-
ver, vagyis böngésző, amelynek segítségével végre elkezdhetünk internetezni. 
(Ez a kérdés persze nem merül fel az STB esetében, hiszen ott a berendezés 
inherens része a program, amely nélkül az egyébként nem is használható). Eh-
hez számos módon juthatunk hozzá: letölthetjük az internetről, beszerezhetjük 
önállóan, kaphatjuk internet-szolgáltatónktól, sőt, az is lehet, hogy már eleve 
rajta van számítógépünkön, netán része az operációs rendszernek. Ez utóbbi a 
helyzet a Windows esetében, melynek részeként a Microsoft, nem kis kellemet-
lenségnek kitéve magát, ingyen kínálta Internet Explorerét. A versenytársak 
vádjai szerint a Windowshoz kapcsolva a böngészőt, a Microsoft valójában mo-
nopolizálni kívánja az internethez hozzáférés egyik fontos eszközét. A Micro-
soft szerint azonban csupán egy új, felhasználóbarát termék létrehozásáról van 
szó, mely mind a gazdaság, mind a technológia fejlődése szempontjából elő-
nyös. Az Egyesült Államok v. Microsoft perben eljáró Jackson bíró szerint ez meg-
nehezítette a végfelhasználóknak, hogy ne Microsoft böngészőt használjanak. 

Az amerikai óriáscég internet-szolgáltatókkal kötött felhasználási szerződése-
it a Bizottság vizsgálta (ez a vizsgálat azonban a böngészők világpiacán játszott 
ellentmondásos szerepére nem terjedt ki).4 A Bizottság észrevételei nyomán a 
vállalat több változtatást is alkalmazott. A legfontosabbak ezek között: 
− az internet-szolgáltatóktól a böngészők terjesztésében megkívánt volu-

men el nem érése nem eredményezheti a felhasználási szerződések fel-
bontását 

− nem lehet megtiltani ezen szolgáltatóknak, hogy népszerűsítsék, reklá-
mozzák a versenytárs vállalatok böngészőit. 

A cél világos: ha a szolgáltatókon keresztül (vagy tőlük függetlenül) a felhaszná-
ló hozzá tud jutni többféle böngészőhöz, és köztük igény szerint, nehézség és 
költség nélkül tud váltani, ez a versenyt élénkíteni fogja. 



A felhasználó az internetet a böngészőn keresztül látja, nem mindegy tehát, 
hogy az milyen beállításokkal rendelkezik, mihez enged vagy esetleg zár ki hoz-
záférést, és hogy mindezt hogyan befolyásolhatja a felhasználó. Hasonló kérdé-
sek fogalmazhatók meg a keresőprogramok esetében, melyekről talán kevesebb 
szó esik, pedig jelentőségük nem lebecsülendő, hiszen gyakran csak ezek segíte-
nek eligazodni bizonyos keresett tartalmakat illetően. A technológia előrehala-
dottsága, mint mindig, itt is alacsony szintű átláthatóságot eredményez. Éppen 
az új technológiák megjelenésénél kell a versenyhatóságnak résen lenni, nehogy 
versenyellenes irányt vegyen a piaci viszonyok szerint szabadjára engedett fej-
lesztés. Egyéb szoftverek is jelen vannak az elektronikus kereskedelemben, hi-
szen végül is szoftverek végzik az internetes piacterek, bizonyos biztonsági 
rendszerek működtetését, kialakításuknál a fentiekre is tekintettel kell lenni.  

INTERNET-SZOLGÁLTATÓK 

Mint már említettük, nem engedhető meg, hogy távközlési szolgáltatók internet-
szolgáltatást is végezzenek, illetve a hozzájuk közel álló vállalkozást preferálják. 
Az internet-szolgáltatási tevékenység igen érzékeny, hiszen ezen keresztül egy 
vállalkozás kapcsolatot tarthat a felhasználóval, eljuthat hozzá. Épp ezért kell 
óvakodni minden olyan összefonódástól, melynek során valamilyen más szol-
gáltatás internet-szolgáltatással kapcsolódik össze, hisz ez erőfölényes helyzetet 
teremthet. A német távközlési hatóság elmarasztalta a Deutsche Telekomot, 
amikor az telefonszámla-átalány révén kedvezőbb feltételeket biztosított saját 
internet-szolgáltató leányvállalatának, a T-online-nak, mint a versenytársaknak .5

Az AOL/Time Warner-ügyben hasonló okok miatt nem támogatta a Bizott-
ság a koncentrációt, hiszen az AOL mint domináns helyzetben lévő szolgáltató 
és a szintén kulcspozíciót betöltő médiavállalat, a Time Warner (egy párhuza-
mos fúzió révén az EMI-al együtt) közösen monopolhelyzetet hozhattak volna 
létre a letölthető zene internetes piacán. Szolgáltatások és infrastruktúrák össze-
kapcsolása mindig aggályos helyzetet teremt. A Bizottságnak nem is kellett hatá-
rozatot hoznia, mert a felek idejében elálltak a tranzakciótól. Végül az 
AOL/Time Warner Bertellsmannról történő leválasztása és az EMI – Time 
Warner nem minden fájdalom nélküli szétválasztása lehetővé tette a fúziót.6

A Bizottság fontos megállapításra jutott az internet-szolgáltatási piacot illető-
en a WorldCom/MCI-ügyben.7 Kimondta, hogy nem minden internet-szolgáltató 
versenyez egymással, hanem a gerinchálózati hozzáférés elkülönült piacot alkot, 
hiszen az internet rendszerének felépítése hierarchikus: a gerinchálózat verőér-
ként bonyolítja le a forgalmat, a kisebb szolgáltatókat ehhez a hálózathoz meg-
állapodások „peering agreements”) kapcsolják. Lehetetlen lenne ugyanis minden 
felhasználó között közvetlen kapcsolatot kialakítani. Az internet-piramis csú-

 



csán négy gerinchálózati szolgáltató található, melyek egymással, egy világpiacon 
versengnek. Alattuk pedig nemzeti, illetve regionális piacokon ténykedő, alacso-
nyabb pozícióban lévő, helyi szolgáltatók nyújtanak internet-elérést valamilyen 
vezetékes infrastruktúrán. A tervek szerint a „Nagy Négyes” közül kettő egye-
sült volna, és több mint 50%-os piaci részesedésre tett volna szert, így képes lett 
volna árait a többi versenytárstól függetlenül alakítani. Ez könnyen nélkülözhe-
tetlen eszköz („essential facility”) létrejöttéhez vezetett volna, amely olyan, a piac-
ra vezető szinte megkerülhetetlen kapuként működne, melynek kulcsait az új 
szupervállalat őrizné.  

DOMAIN NEVEK 

Az egyes interneten megjelenő tartalmakhoz való eljutás megkönnyítése érde-
kében szükség van az IP-számok helyett olyan megjegyezhető, a tartalomhoz 
kapcsolódó alfanumerikus jelekre. Ezek a domain nevek, melyek használata jogi 
szempontból valóban névviseléshez hasonlít. Ezeket a megjelöléseket azonban 
előzetesen regisztrálni kell. A regisztrációnak és elosztásnak pedig meg kell fe-
lelnie a tisztességes verseny által támasztott követelményeknek. Ezt a feladatot a 
general Top Level Domainek (gTLD: .com, .net, .org stb.) esetében egészen 1999-ig 
az Egyesült Államok kormánya alá tartozó hatósági szerv, az Internet Assigned 
Numbers Authority végezte, azóta már az Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers. Az ICANN már elvileg független szerv, az amerikai kormány azonban 
jelentős hatalmi jogköröket tartott meg magának azt átadást követően is. A Bi-
zottság vizsgálatot indított az ICANN domainregisztrálásra kötött 
licenciaszerződéseiről (vagyis arról, hogy ki lehet regisztrátor), de komoly, aggo-
dalomra okot adó jogszerűtlenséget nem állapított meg.8 Némi gondot okozott 
azonban a fődomainek regisztrátorának, a Network Solutions Inc-nek a valame-
lyest privilegizált helyzete. A vizsgálat is példa arra, mennyire szem előtt tartja a 
Bizottság az önszabályozó testületek működését. Ki kell ugyanis küszöbölni 
minden káros befolyást, kormányzati, vagy domináns helyzetű szolgáltatók ré-
széről egyaránt.  

A nemzeti szinten működő regisztrátoroknak, és az esetenként őket felügye-
lő nyilvántartóknak is pontosan körülhatárolt legitimációval kell rendelkezniük.  

A domainregisztráció során versenyjogi szempontokat is figyelembe kell 
venni. Nem engedhető meg, hogy egy domaint tisztességtelen céllal regisztrálja-
nak, azaz olyasvalaki használjon egy olyan domaint, amelyhez másnak lenne 
joga, ahogy például ez a védjegyek esetében is tilos. Igen nagy szerep hárul a 
bírói gyakorlatra, hogy a név- illetve védjegyjogi védelemhez hasonló biztosíté-
kokat dolgozzon ki, például a spekulációs célú domainregisztálások vagy egy 
névre érkező több igénylés esetében. Vitatott, hogy az általános megjelölések, 



gyűjtőnevek regisztrálása egyedi termékek népszerűsítése céljából megengedhe-
tő-e, hiszen azokat védjegyként, márkanévként nem lehet bejegyeztetni.  

A domainhasználattal kapcsolatos viták megoldására két modell látszik kije-
gecesedni. Az amerikai, amelyben a regisztrátor minden, törvénybe nem ütköző 
igénynek eleget tesz, ám a domain használóját komoly felelősség terheli, és az 
európai, amelyben a regisztrátor szinte engedélyezési jogosítvánnyal bír, és 
szükség esetén megtagadja a bejegyzést.  

VERSENY AZ INTERNETEN  

Ha már van számítógépünk, telefonvonalunk, internet-szolgáltatónk, böngé-
szőnk és domain nevünk, elkezdhetjük a tényleges kereskedést. Tekintsük most 
át, hogyan hat az internet, mint kommunikációs csatorna a hagyományos gazda-
sági versenyre. 

Az elektronikus kereskedelem többfajta tevékenységet ölel fel: többek között 
elektronikus szolgáltatások igénybevételét (tartalomszolgáltatás, audiovizuális 
szolgáltatások, például zenék letöltése, internet-telefon, levelezés), elektronikus 
úton végzett tranzakciók (internetes vásárlás, pénzügyi szolgáltatások) valamint 
közvetítő-kereskedelem (árverések, piacterek). A már klasszikussá vált felosztás 
szerint megkülönböztethetjük egymástól a vállalatok egymás közötti és közvet-
lenül a fogyasztók felé irányuló tranzakcióit (versenyjogi relevanciájuk miatt 
most csak ezekkel foglalkozunk). 

A VÁLLALATOK EGYMÁS KÖZÖTTI TRANZAKCIÓI 

Gazdasági társaságok működési körükben már régóta vesznek igénybe on-line, 
nemzetközi pénzügyi tranzakciós szolgáltatásokat, részben az Electronic Data 
Interchange rendszer keretében. Újabban inkább a minél több vevő és eladó ösz-
szehozására létrejött elektronikus piacterek okoznak fejtörést a versenyhatóság-
nak. Ma már számos ilyen „B2B-exchange” létezik. Ezeket több vállalat azért 
hozza létre (többnyire nem a kartell- és erőfölényes, hanem a fúziókontrollra 
vonatkozó szabályok szerint), hogy hatékonyabb, gyorsabb adásvételt bonyolít-
son le egymással. A Bizottság eddig – bizonyos feltételek mellett – minden 
esetben engedélyezte ezek működését. Ilyen piacterek működnek már az autó- 
és repülőgép-ipari, vegyipari termékek, pénzügyi szolgáltatások, vagy irodasze-
rek eladása területén. Működhetnek ingyenesen, vagy pénzért, járulhatnak hoz-
zájuk kiegészítő szolgáltatások. Különbséget tehetünk aszerint is, hogy ki mű-
ködteti ezeket a piactereket: a vevői, az eladói oldal, vagy semleges felek. A főbb 
kérdések e piacterekkel kapcsolatban: 

 



− Lehetővé teszi-e a piacterek szerkezete és működése a tisztességes ver-
senyt? (A megtakarított közvetítői és egyéb tranzakciós költségek vajon a 
fogyasztók javát szolgálják-e, vagy a vállalatok zsebében maradnak?) 

− Lehetőséget adnak-e e piacterek bizalmas információk cseréjére, kartellek 
létrehozására? 

− Ki lehet-e zárni ezekről a virtuális piacokról a versenytársakat? 

Határozott választ minden kérdésre még maga a Bizottság sem adott. A prob-
léma ugyanis már a piacmeghatározásnál kezdődik: vajon versenyben állnak-e 
ezek az elektronikus piacterek a hagyományos piacokkal, vagy csupán azok ré-
szét képezik? Létrehoz-e az internet új piacokat, vagy csupán hatékonyabbá 
teszi a régieket? A repülőgép-alkatrészek kereskedelmére létrehozott oldal, a 
„MyAircraft” megítélése során a Bizottság az utóbbi mellett tette le a garast. En-
nek egyik indoka az volt, hogy e piactereket a vevők, de az eladók is csupán 
alternatív megoldásnak tekintették, melyek nem veszik át a hagyományos piacok 
szerepét, hanem csupán kiegészítik azokat. A kérdés azonban véglegesen még 
nem dőlt el. Elektronikus piactereknél nehezen értelmezhető a földrajzi piac is, 
hiszen az internet lebontja az országhatárokat, ám mégis kétséges, hogy beszél-
hetünk-e itt világpiacról. (A fenti esetben ez nem okozott problémát, hiszen a 
repülőgép-alkatrészek hagyományos piaca is világszintű.) A sok kérdés ellenére 
néhány feltétel kikristályosodni látszik: 
− a „piac-design”-nak lehetővé kell tennie a bizalmas információcsere 

megakadályozását,  
− „kínai falakkal” kell elválasztani egymástól a piacteret és az azt létrehozó 

vállalatokat (a leányvállalatot az anyavállalatoktól, a bennfentes kereske-
delem elkerülése érdekében),9 

− el kell kerülni, hogy a kereskedelmi tér résztvevői eredményesen össze 
tudják vonni a vételi vagy az eladási mennyiségeket (túllépve az engedé-
lyezett horizontális megállapodások elveit), ezáltal vásárlói erő, majd ösz-
szehangolt magatartás jöjjön létre, 

− meg kell akadályozni a piacralépés és -használat mesterséges korlátainak 
kiépítését, 

− meg kell akadályozni, hogy a vállalkozások a hagyományos piacokon be-
töltött pozíciójuk alapján terjeszkedjenek az elektronikus piacok felé, 
vagy lelassítsák azok fejlődését, amíg késznek érzik magukat a 
piacralépésre. 

A VÁLLALATOK FOGYASZTÓK FELÉ IRÁNYULÓ TRANZAKCIÓI 

Ez a terület is dinamikusan fejlődik: számos cég kínál az interneten szolgáltatá-
sokat, on-line tartalmakat, árukat ellenszolgáltatásért vagy ingyenesen. A www-



protokoll elterjedése adott új lendületet e területnek. Az ilyen, fogyasztók felé 
irányuló, közvetlen tranzakcióknál is felmerülnek fontos kérdések: 
− Helyettesíthetőek-e off-line termékek on-line megfelelőjükkel? (zene, 

hírújságok stb.) 
− Lehetséges-e árdiszkrimináció az on-line és az off-line felhasználók kö-

zött? 
− Milyen a viszony a gyártó és a forgalmazó által végzett internetes forgal-

mazás között? Hogyan alakulnak ilyen környezetben a vertikális megálla-
podások? 

Kezdjük a piacmeghatározás nehézségeivel, melyek mind a termék-, mind a 
földrajzi piacot érintik. Néhány fúziós ügyben ennek különösen nagy jelentősé-
ge volt, hiszen nem mindegy, hogy a születendő vállalkozás egy szűkebb piacon 
van-e erőfölényben, vagy egy tágabb piacon folytat-e tisztességes versenyt. A 
Bertelsmann/Mondatori-ügyben10 az érintettek azzal érveltek, hogy a könyvpiac 
egységes, függetlenül a terjesztés és eladás módjától. Ezt a véleményt a Bizott-
ság nem osztotta, mondván: elkülöníthető a távolsági eladás (függetlenül annak 
formájától, mely lehet elektronikus, vagy postai csomagküldő-szolgálatos) a 
boltitól, hiszen az előbbi esetben nincs mód a könyv kézbevételére, bár épp 
ezért lehetőség van pénz-visszafizetési garancia érvényesítésére. Bizonyos elzárt 
területek esetén pedig a távolsági kereskedelem jelenti az egyedüli megoldást. A 
Metita/Nordbanken-ügy11 során a Bizottság megállapította a nemzeti piac létezé-
sét az elektronikus banki szolgáltatások területén, azzal, hogy a jövőben ez a 
megítélés, elsősorban a közös pénz bevezetése miatt, változni fog. A 
Bertelsmann/Havas/BOL-ügyben12 a felek szerint az internetes kereskedelemben 
forgalmazott könyvek világpiacon versenyeznek, a bizottság vizsgálatai azonban 
kimutatták, hogy nyelvi okok miatt Franciaország kitűnik az érintett könyvek 
vásárlásában, így releváns a nemzeti piac megállapítása. Emellett szól az is, hogy 
a vásárló döntését esetenként befolyásolja az is, hogy a földrajzi távolság, az 
országhatárok mennyiben befolyásolják, nehezítik a világ bármely pontjáról 
megrendelhető szolgáltatások teljesülését. A bizottsági gyakorlat elkülönült pia-
coknak tekinti az ingyenes és fizetett tartalomszolgáltatást, valamint a letölthető, 
on-line és off-line zenék forgalmazását.13

Átértékelődhet az aktív és passzív eladások megkülönböztetésének jelentő-
sége. Aktív kereskedelemről van szó, ha egy meghatározott vásárló részére, vagy 
vevő kezdeményezésére történik. Ez a distinkció azért is fontos a Bizottság 
gyakorlata szempontjából, mert míg bizonyos vertikális megállapodások esetén 
lehetséges egy vállalkozás aktív eladásainak korlátozása, a passzív eladásoké 
minden esetben tilos. Az interneten néha nehéz különbséget tenni aktív és pasz-
szív eladások között, ezzel a kérdéssel így a Bizottság külön foglalkozott. Megál-
lapította, hogy áruk, szolgáltatások hozzáférhetővé tétele (közzététel Web-

 



oldalon) és minden olyan lépés, amely az oldalt már megtalált felhasználó vásár-
lását könnyítik meg, passzív eladásnak minősül, tehát nem korlátozható. Ezzel 
szemben, a reklámjog számára is gondot okozó kéretlen elektronikus reklámle-
velek küldése (spamming) és azok a lépések, amelyek a felhasználót egy bizonyos 
honlapra vezetik, aktív eladást valósítanak meg. Egy példával illusztrálva, egy 
Németországra vonatkozó kizárólagos jogú forgalmazó német partnerrel ren-
delkező francia kereskedő következő cselekményei aktív eladások, és lehetnek 
tiltottak egy forgalmazási megállapodásban: 
− E-mailek kéretlen küldése német vevőknek, 
− linkek fenntartása német Web-oldalakon, 
− „.de”-domain használata. 

Ezzel szemben passzív eladásnak minősül: 
− „.fr”-domain és generikus domainek használata (pl. „.com”), 
− német nyelvű Web-oldal fenntartása (ez analógnak tekintendő azzal a 

francia forgalmazóval, aki német nyelvű telefonos operátort tart fenn).14 

ÖSSZEGZÉS 

Végezetül áttekintjük az elektronikus kereskedelem legfontosabb, a versenyjog 
szempontjából releváns jellegzetességeit. 

Az első szembeötlő tényező a technológia fejlettsége, mely olyan lehetősége-
ket biztosít, amelyek addig elképzelhetetlenek voltak, és amely egészen új meg-
világításba helyezi a kereskedés folyamatát. A rohamos technikai fejlődés miatt a 
technológiai előny az átlagosnál nagyobb jelentőséggel bír, nemegyszer vissza-
éléshez vezethet. Az új lehetőségeknek köszönhető robbanásszerű növekedés a 
felhasználók számában network-hatáshoz vezet, ugyanis annál értékesebb egy 
internetes szolgáltatás, minél többen igénybe veszik. Ez könnyen vezethet erő-
fölényes helyzetek kialakulásához, az adott szolgáltatás akár nélkülözhetetlen 
eszközzé válhat.  

Átértékelődik például a piac fogalma, mások lesznek a piacmeghatározás 
szempontjai. Az Internet megtöbbszörözi, kiszélesíti a piacokat. Ráadásul a 
nagyteljesítményű számítógépeknek, hatalmas adatbázisoknak köszönhetően 
mindez eddig soha nem látott mértékű piaci transzparenciával jár együtt. Ennek 
következtében az információcserék könnyebbé válásával elérhetőbbé válik a 
konkurencia ügyfélköre, az információk birtoklása és felhasználása egyre na-
gyobb jelentőségre tesz szert. A piac másik fontos szereplője, a közvetítő keres-
kedelem is megváltozik: előtérbe kerülnek a közvetlen eladások, a fogyasztó 
közvetlen elérése. A tranzakciós költségek csökkennek, de maguk a termékek is 
olcsóbbá válnak, sőt, esetenként ingyenes termékek váltják fel az addig ellen-
szolgáltatásért forgalmazottakat, mint például bizonyos szoftverek esetében.  



A „technológia uralma” miatt a szabályozás csak a piaci szereplők által, azok 
összefogása révén lehet hatékony. Az önszabályozásnak azonban tisztességesen 
kell történnie. A versenyjognak lépést kell tartania a gyors fejlődéssel, ha hivatá-
sát maradéktalanul be akarja tölteni, azaz nem gátja, hanem motorja kíván lenni 
a versenynek. Az internet lehetőségei alapvetően kedveznek a gazdasági ver-
senynek, ám vannak kedvezőtlen hatásai. A jövő feladata a fejlődés további 
útjainak keresése mellett ezek kiszűrése lehet.  
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