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EUMSZ 102. cikk

A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos 
egy vagy több vállalkozásnak a belső piacon 
vagy annak jelentős részén meglévő 
erőfölényével való visszaélése, amennyiben ez 
hatással lehet a tagállamok közötti 
kereskedelemre.
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Ilyen visszaélésnek minősül különösen:

a) tisztességtelen beszerzési vagy eladási árak, 
illetve egyéb tisztességtelen üzleti feltételek 
közvetlen vagy közvetett kikötése;

b) a termelés, az értékesítés vagy a műszaki 
fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára;
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c) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek 
alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által 
azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

d) 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.
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Tényállási elemek

• érintett piac-a piaci szereplők közötti 
versenyviszony

• erőfölényes helyzet

• visszaélés

• képes befolyásolni a tagállamok közötti 
kereskedelmet
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Piaci erőfölény

27/76. sz. ügy United Brands („Chiquita Banana)

• gazdasági erőfölény: egy vállalkozás által élvezett 
olyan gazdasági helyzet, amelynél fogva a releváns 
piacon a hatékony verseny fenntartását 
megakadályozhatja azáltal, hogy versenytársaitól, 
vásárlóitól és a fogyasztóktól érezhető mértékben 
függetlenül viselkedhet. (United Brands-ügy)
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Függetlenség és áremelési képesség

• jelentős mértékű függetlenedés

• piaci erő

• belső piac jelentős része
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Erőfölényes helyzet kritériumai

• piaci részesedések

• piacralépési akadályok

• vertikális integráltság

• pénzügyi és szellemi források

• vevők piaci súlya

• a vállalkozás magatartása
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Közös erőfölény

• 2 vagy több vállalkozás együttesen olyan piaci 
helyzetet élvez, amely alapján a vevőiktől 
és/vagy versenytársaiktól nagymértékben 
függetlenül alakíthatják piaci magatartásukat
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Visszaélés az erőfölényes helyzettel

• „a visszaélés fogalma az erőfölényes helyzetben lévő 
vállalkozás olyan magatartásához kapcsolódó objektív 
fogalom, amellyel egy olyan piac struktúráját 
befolyásolja, ahol pontosan az illető vállalkozás 
jelenléte miatt a verseny csekélyebb fokú, és amellyel 
azáltal, hogy a kereskedelmi szereplők közötti 
ügyleteken alapuló rendes versenyre jellemzőktől 
eltérő módszereket alkalmaz, hatásában az adott 
piacon még létező verseny mértékének fenntartását 
vagy erősödését akadályozza”
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Visszaéléstípusok

• árpolitikához kötődő

• szállítás, szerződéskötés megtagadása

• árukapcsolás

• kibocsátás visszafogása, műszaki fejlődés 
akadályozása

• vertikális forgalmazási korlátozások

• szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó visszaélések
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Kimentések

• a vállalkozásnak igazolni kell, hogy a 
magatartása objektíve indokolható

• többnyire gazdasági természetű indokok
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EUMSZ

107. cikk

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső 
piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy 
állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan 
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos 
áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a 
versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a 
tagállamok közötti kereskedelmet.
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(2) A belső piaccal összeegyeztethető:

a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális 
jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék 
származásán alapuló megkülönböztetés nélkül 
nyújtják;

b) a természeti csapások vagy más rendkívüli 
események által okozott károk helyreállítására 
nyújtott támogatás;
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c) a Németországi Szövetségi Köztársaság 
Németország felosztása által érintett egyes területei 
gazdaságának nyújtott támogatás, amennyiben a 
támogatásra a felosztásból eredő gazdasági 
hátrányok ellensúlyozásához szükség van. Öt évvel a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően e 
pontot a Tanács a Bizottság javaslata alapján 
elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti.
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Az állami támogatással kapcsolatos 
jogforrások

• elsődleges jogforrás

• másodlagos jogforrás

• soft law
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EUMSZ

107. cikk

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 
belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok 
által vagy állami forrásból bármilyen formában 
nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos 
vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének 
előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy 
azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok 
közötti kereskedelmet.
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5 feltétel

1. Kedvezmény

2. Tagállami forrásból finanszírozzák

3. Szelektivitás

4. Versenytorzítás

5. Tagállamok közötti kereskedelem 
befolyásolása
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Az állami támogatások összeegyeztethetősége 
a belső piaccal

• EUMSZ 107. cikk (2) bek.-tiltás alól kivett 
támogatások

• EUMSZ 107. cikk (3) bek.-Bizottság
engedélyezése
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EUMSZ 107. cikk

(2) A belső piaccal összeegyeztethető:

a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott 
szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a 
termék származásán alapuló 
megkülönböztetés nélkül nyújtják;

b) a természeti csapások vagy más rendkívüli 
események által okozott károk 
helyreállítására nyújtott támogatás;



II. Állami támogatások

c) a Németországi Szövetségi Köztársaság 
Németország felosztása által érintett egyes 
területei gazdaságának nyújtott támogatás, 
amennyiben a támogatásra a felosztásból 
eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához 
szükség van. Öt évvel a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően e pontot a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján elfogadott 
határozattal hatályon kívül helyezheti.
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EUMSZ 107. cikk 

(3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:

a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének 
előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül 
alacsony az életszínvonal vagy jelentős az 
alulfoglalkoztatottság, valamint a 349. cikkben 
említett térségek gazdasági fejlődésének 
előmozdítására nyújtott támogatás, ezek 
strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére 
tekintettel;



II. Állami támogatások

b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos 
projekt megvalósításának előmozdítására vagy egy 
tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar 
megszüntetésére nyújtott támogatás;

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági 
területek fejlődését előmozdító támogatás, 
amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja 
hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös 
érdekkel ellentétes mértékben;
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d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli 
kereskedelmi és versenyfeltételeket nem 
befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben;

e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján hozott határozatával 
határoz meg.
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Alapelvek

• a kivételeket szűken kell értelmezni

• „compensatory justification”

• más uniós politikákat és célok szem előtt 
tartása

• szükségesség

• arányosság
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EUMSZ 108. cikk

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve 
folyamatosan vizsgálja a tagállamokban 
létező támogatási programokat. A Bizottság 
javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac 
fokozatos fejlődése vagy működése által 
megkövetelt megfelelő intézkedések 
meghozatalára.
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(2) Ha a Bizottság — azt követően, hogy felhívta az 
érintett feleket észrevételeik megtételére —
megállapítja, hogy egy állam által vagy állami 
forrásból nyújtott támogatás a 107. cikk 
értelmében nem egyeztethető össze a belső 
piaccal, vagy hogy az ilyen támogatást 
visszaélésszerűen használják fel, úgy határoz, 
hogy az érintett állam köteles a Bizottság által 
kitűzött határidőn belül a támogatást 
megszüntetni vagy módosítani.
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Ha az érintett állam a kitűzött határidőn belül 
nem tesz eleget ennek a határozatnak, a 
Bizottság vagy bármely érdekelt állam — a 258. 
és 259. cikk rendelkezéseitől eltérve —
közvetlenül az Európai Unió Bíróságához 
fordulhat.
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(3) A Bizottságot az észrevételei megtételéhez 
szükséges időben tájékoztatni kell minden 
támogatás nyújtására és módosítására irányuló 
szándékról. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez a 
szándék a 107. cikk értelmében nem egyeztethető 
össze a belső piaccal, haladéktalanul megindítja a (2) 
bekezdés szerinti eljárást. Amíg ebben az eljárásban 
végső határozat nem születik, az érintett tagállam a 
tervezett intézkedéseket nem hajthatja végre.
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• A Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. 
cikkének alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1510133370149&uri=CELEX:320
15R1589

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1510133370149&uri=CELEX:32015R1589
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• A Tanács (EU) 2015/1588 rendelete (2015. július 13.) 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a horizontális állami támogatások 
bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (EGT-
vonatkozású szöveg)

1. cikk (1) bek.!!

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1510133289641&uri=CELEX:320
15R1588

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1510133289641&uri=CELEX:32015R1588
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1510133289641&uri=CELEX:32015R1588
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• A Bizottság 651/2014/EU rendelete ( 2014. június 17.) 
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról

1. cikk!!!

4. cikk!!!

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1510132981166&uri=CELEX:320
14R0651

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1510132981166&uri=CELEX:32014R0651
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