
Gyakran Ismétlődő Kérdések

Az 1400/2002 rendelet 10. cikkében biztosított átmeneti időszak alatt1 a Bizottság
számos kérdést kapott a rendelet alkalmazásával kapcsolatban. Ahol ezeket a
kérdéseket gyakran tették fel vagy valószínűleg szélesebb érdeklődésre tarthatnak
számot, azokat az alábbiakban a válaszokkal együtt megismételjük. Ezek a kérdések
és válaszok szándékaink szerint kiegészítik a rendelet2 Értelmező kiadványát, de nem
helyettesítik azt.

Kérdések az új gépjárművek eladásával kapcsolatban

A VÁSÁRLÓK ÁLTAL KÜLFÖLDÖN VETT GÉPKOCSIK

1. Kell-e várnia a vásárlónak, aki járművét másik egy tagállamban vásárolta,
mielőtt jótállás alapján megjavíttathatja azt hazájában vagy máshol az EU-ban?

Nem. A rendelet szerint a gyártó valamelyik tagállamban kiadott jótállásának
ugyanazokkal a feltételekkel érvényesnek kell lennie az összes többi tagállamban. A
gyártók különböző módon valósíthatják meg ennek a követelménynek az
alkalmazását, és létrehozhatnak például egységes európai jótállási adatbázist vagy
külön adatbázist minden egyes tagállamban. Ahol a gyártó külön nemzeti
adatbázisokat választ, a vásárlónak egy másik tagállam kereskedője által kitöltött
jótállási füzettel nem kell várnia, hogy ezt a jótállást saját hazájában érvényesítsék.
Sem a márkakereskedő, sem a szerződéses szerelő, akihez a vásárló a járművét viszi
nem számíthat fel semmilyen díjat és nem kérhet további dokumentumokat mielőtt
felveszi a jótállást a nemzeti jótállási adatbázisba.

Lásd még a 34. kérdésre adott választ az Értelmező kiadványban.

2. Ha egy vásárló közvetítő kereskedőtől (viszonteladótól) vásárolja gépkocsiját,
mikor kezdődik a jótállás, és mikor jár le?

Szelektív vagy kizárólagos forgalmazási rendszerek esetében, mint amelyeket a
gépjárműágazatban általánosan alkalmaznak, a jótállás általában azon a napon
kezdődik, amikor a jármű elhagyja a szerződéses hálózatot. Ahol a vásárló közvetítő
kereskedőt (beszerző ügynököt) alkalmaz, hogy a nevében járművet vegyen, a
jótállási periódus ebben az esetben akkor kezdődik, amikor a szerződéses
márkakereskedő leszállítja a járművet a közvetítő kereskedőnek. Ez azt jelentheti,
hogy amikor a vevő átveszi a járművet, a jótállásából már egy rövid időszak letelt3.

                                                
1 Amely 2003. szeptember 30-án járt le

2 Közzétette a Versenypolitikai Főigazgatóság, és hozzáférhető az Interneten:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

3 Néhány viszonteladó dönthet úgy, hogy �kiegészíti� a jótállást oly módon, hogy a vásárló a gyártó
által kínált teljes jótállási időszakot élvezheti.
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A rendelet azonban nem írja elő, hogy mikor jár le a gyártó jótállása. A szállítók
szabadon dönthetnek, hogy kedvezőbb politikát folytatnak, amely szerint például az
importált jármű �két év� jótállása két teljes évig érvényes attól az időponttól számítva,
hogy az autó adatait bejegyezték a szerződéses hálózat adatbázisába abban a
tagállamban, ahova a járművet importálták.

3. Milyen körülmények között igényelheti a szállító4 egy kereskedőtől, hogy további
dokumentumokat kérjen mielőtt egy járművet elad egy vevőnek vagy valakinek,
aki bizonyítja, hogy közvetítő kereskedőként lép fel egy vásárló nevében?

Az általános szabály, amint azt az Értelmező kiadvány egyértelművé teszi5, hogy a
szállítók nem igényelhetik a márkakereskedőktől, hogy az egyéni vásárló által aláírt
meghatalmazáson túl bármi egyebet kérjenek. Ezen túlmenően, ha a szállító normál
esetben azt igényli a márkakereskedőtől, hogy helyi vásárlóitól kérjen egy útlevél
vagy egy személyi igazolvány másolatot, amikor egy járművet vásárolnak, ugyanezt
teheti az EU más részeiből származó vásárlói vonatkozásában. Ugyanez érvényes a
közvetítő kereskedőkre, akiket kérhetnek, hogy hasonló dokumentumokkal igazolják
vásárlójuk személyazonosságát.

A szállító azt is kérheti a márkakereskedőtől, hogy további intézkedéseket tegyen
egyedi, kivételes esetekben, ahol jó oka van gyanítani, hogy a vásárló vagy a
vállalkozás magát közvetítőként beállítva új korában tovább akarja adni a járművet
kereskedelmi haszonszerzés céljából.

4. Igényelheti-e a szállító, hogy a márkakereskedő a közvetítő kereskedővel olyan
értelmű kötelezettségvállalást írasson alá, hogy az nem szándékozik eladni az új
járművet kereskedelmi haszonszerzés céljából?

Ha a szállítónak jó oka van feltételezni, hogy egy adott közvetítő kereskedő hamis
megbízásokat használ abból a célból, hogy járműveket vegyen viszonteladás céljából,
igényelheti a márkakereskedőtől, hogy a közvetítő kereskedővel olyan
kötelezettségvállalást írasson alá, hogy az nem fogja továbbadni a járművet.

Nyilvánvaló azonban, hogy ha egy közvetítő kereskedő igazolja vásárlója
személyazonosságát, például egy útlevél vagy személyi igazolvány másolatával,
ennek önmagában elegendő bizonyítéknak kell lennie arra vonatkozóan, hogy a
megbízás érvényes, és hogy a közvetítő kereskedő valóban a vásárló nevében jár el.
Ilyen esetekben, amennyiben nincs egyértelmű bizonyíték a csalásra, szükségtelen
megszorítást jelentene6, ha a szállító kérné a márkakereskedőt, hogy
kötelezettségvállalást írasson alá a közvetítő kereskedővel.

                                                
4 A �szállító� fogalma magában foglalja a járműgyártókat, a kérdéses márka importőreit és a

nagykereskedőket.

5 Lásd az Értelmező kiadvány 5.2. szakaszát.

6 Lásd az 1400/2002 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját és különösen a 14.
preambulumbekezdést.
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Az is nyilvánvaló, hogy ha egy cég bizonyos esetekben független viszonteladóként,
más esetekben közvetítő kereskedőként lép fel, és nincs semmilyen bizonyíték a
megtévesztésre, ez nem jogosít fel arra, hogy a kérdéses cégtől az aláírt megbízáson
túlmenően bármilyen egyéb dokumentáció bemutatását kérjék.

Ezen túlmenően, ha a márkakereskedő rendszeresen kereskedett egy adott céggel
anélkül, hogy bármilyen bizonyíték lenne arra vonatkozóan, hogy az a cég továbbadja
azokat a járműveket, amelyeket közvetítőként szándékozott megvenni, a szállító nem
kérheti a márkakereskedőtől, hogy a közvetítő kereskedővel rendszeresen
kötelezettségvállalásokat írasson alá7. Ha a szállító ezt tenné, ez valószínűleg a
vásárlók irányába történő eladás közvetett korlátozásának és a verseny súlyos
korlátozásának tekinthető.

Lásd továbbá az Értelmező kiadványban a 29. kérdésre adott választ, amely egy olyan
kívánalomra vonatkozik, hogy a vásárló írjon alá egy olyan kötelezettségvállalást,
hogy nem adja tovább a járművet.

TÖBB MÁRKA KÉPVISELETE

5. Milyen gyakorlati igényeket támaszthat egy szállító egy márkakereskedővel
szemben, aki konkurens gyártók márkáit is értékesíteni kívánja?

Ha egy szállító kereskedő hálózatát mentesíteni kívánják a rendeletnek megfelelően, a
márkakereskedőknek valós és kivitelezhető lehetőséggel kell rendelkezniük a
konkurens szállítók márkáinak értékesítésére. Az új rendelet azonban nem törekszik
arra, hogy részleteiben meghatározza, mit kívánhat meg egy szállító egy több márkát
képviselő kereskedéstől, amely egy vagy több márkáját értékesíti. Először is, ez
célszerűtlen lett volna a szerepet játszó elemek sokfélesége miatt. Másodszor, és még
fontosabb szempontként, egy ilyen megközelítés nem vette volna figyelembe a
kereskedések eltérő jellegzetességeit, különösen területi elhelyezkedésük és méretük
vonatkozásában.

Ami elfogadható igény lehet egy több márkát képviselni kívánó kereskedéssel
szemben, az a nem-mentesség és nem-versenyzés kötelezettsége, ha másokra
alkalmazzák.

Egyszerűen, ha egy szállító megkövetelhet bizonyos létesítményeket, mint például
parkolóhelyek, mosdó a vásárlók számára, váró helyiség és kávégép, ezeket soha nem
szabad fenntartani egy bizonyos márka számára.

Bizonyos követelmények enyhítésére vagy teljes elhagyására lehet szükség, ha azok
egyébként megnehezítik több márka képviseletét gyakorlati vagy költség
szempontból, tekintettel a kérdéses kereskedés jellegére. A márka számára egy külön
recepciós pult követelményéről lehet szükség lemondani, ha például hely hiánya vagy
egyéb gyakorlati megfontolások szükségtelenül nehézzé tennék márkánként egy külön

                                                
7 Ha azonban egy szállító igényli a márkakereskedőtől, hogy olyan értelmű kötelezettségvállalás

aláírására kérje a végfelhasználókat, hogy azok nem adják tovább a járművet, ugyanezt megteheti a
közvetítő kereskedők vonatkozásában is.
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pult működtetését. Az olyan követelményeket, mint a márka bemutatására
rendelkezésre álló bemutató terület, vagy a bemutatóteremben kiállítandó adott
márkájú járművek száma, szintén enyhíteni kellene.

A szállítóknak úgy kellene alkalmazniuk úgynevezett �vállalati identitási�
követelményeiket, hogy biztosítsák, hogy ne képezzenek gátat a márkakereskedő
számára, aki konkurens gyártók termékeit is fel kívánja venni palettájára. Ennek a
jelentősége változó lesz, az érintett kereskedés jellegétől függően. Tehát lesznek olyan
körülmények, amikor például nehéz lesz egy korlátozott bemutató térrel rendelkező
kereskedés számára egy további márka felvétele, hacsak számos követelményt8 nem
enyhítenek. Ha a szállító finanszírozást nyújt, hogy segítse a márkakereskedőt, aki
egy további márkát kíván felvenni kínálatába, hogy megfeleljen a szállító saját
vállalati identitási követelményeinek, ennek nem lehet olyan következménye, hogy
megnehezíti a márkakereskedő számára a felvett márka értékesítését.

A kereskedésről szóló megállapodásoknak egyértelműen rendelkezniük kell a több
márka képviseletéről, és tisztázni kell, hogy az olyan követelményeket, amelyek
akadályozzák több márka képviseletét, módosítani kell, vagy el kell hagyni,
amennyiben egy márkakereskedő konkurens szállítók márkáit is fel kívánja venni
választékába.

A feleknek szabadon kell dönteniük, hogy szakértő harmadik személyhez vagy
választott bíróhoz forduljanak, ha nem tudnak megegyezni egy adott követelmény
módosításáról vagy elhagyásáról.

6. Követelheti-e a márkakereskedőtől egy szállító, amely két vagy több gépjármű
márkát szállít, hogy ezeket a márkákat külön bemutató helyiségekben állítsa ki?

A rendelet célja a több márka képviselete vonatkozásában az, hogy növelje a versenyt
a különböző szállítók márkái között9. Egyértelmű, hogy a gyártók általában szabadon
választhatják meg, hogy saját márkáik hogyan viszonyuljanak egymáshoz, és a
rendelet ezért lehetővé teszi számukra, hogy előírják, hogy márkáikat nem lehet
együtt értékesíteni ugyanabban a bemutatóteremben. Ha A gyártó A1 és A2 márkát
gyárt, előírhatja, hogy ezeket külön bemutatótermekben kell eladni. Nem írhatja elő
azonban, hogy akár A1 vagy A2 nem értékesíthető ugyanabban a bemutatóteremben,
mint más szállítók márkái.

A több márkát képviselő márkakereskedőkkel szemben támasztható gyakorlati
kötelezettségek vonatkozásában lásd az 5. kérdést.

                                                
8 Például a márkajelzéssel ellátott vásárlói bejáratokról le kell mondani. A bemutatóterem külső

részén lévő embléma méretével és elhelyezésével vagy a márkaspecifikus bemutatóterekkel
kapcsolatos követelményeket szintén enyhíteni kell.

9 Ahhoz, hogy megfeleljen a rendeletnek, egy adott gyártó márkájának eladására vonatkozó
kötelezettség nem kapcsolódhat a márkakereskedő által vásárolt és eladott összes jármű 30%-ánál
nagyobb mennyiséghez � lásd az 1400/2002 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 5. cikke
(1) bekezdésének a) pontját. Ezek a rendelkezések a kizárólagos márkakereskedői megállapodásokra is
vonatkoznak.
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7. Kötelezhető-e egy márkakereskedő egy szelektív forgalmazási rendszerben arra,
hogy gépjárműveinek 30%-át közvetlenül a gyártótól vagy a nemzeti importőrtől
vegye?

Míg egy márkakereskedő egy szelektív forgalmazási rendszerben kötelezhető arra,
hogy biztosítsa, hogy az általa vásárolt összes gépjármű 30%-a10 egy adott gyártó
márkája legyen, teljesen szabadon kell, hogy beszerezhesse (keresztszállítás) azokat a
járműveket más szerződéses márkakereskedőktől vagy nemzeti importőröktől. Ezért
egy márkakereskedő bármilyen kötelezése, hogy teljes gépjárműbeszerzésének 30%-
át közvetlenül egy adott gyártótól vagy nemzeti importőrtől vegye, nincs összhangban
a rendelettel11.

Ha A szállító arra kötelezi X márkakereskedőt, hogy a járművek 30%-a, amit X
vásárolt, az ő márkája legyen, X szabadon vásárolhatja ezeket a járműveket az A
márkáit szállító más márkakereskedőktől, nagykereskedőktől vagy importőröktől, és
szabadon vásárolhat járművei teljes beszerzésének 70%-a erejéig más márkák
szállítóitól. Ha az összes többi szállító ugyanezt a 30%-os kötelezettséget írja elő, X
legfeljebb három szállító gyártmányait veheti fel szabadon kínálatába. X ezért például
az A szállító A1 és A212 gyártmányait, valamint B szállító B1 és C szállító C1
gyártmányát árusíthatja. Az is lehetséges, hogy kis szállítók vagy új belépők nem
alkalmazzák a 30%-os kötelezettséget, és ennek eredményeként X háromnál több
szállító gyártmányát is fel tudja venni kínálatába.

Lásd még az Értelmező kiadvány 4.5.1. szakaszát.

ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLOK/JUTALOMRENDSZEREK

8. Ha egy szállító jutalomrendszereket nyújt egy márkakereskedőnek a közvetlenül
a szállítótól vásárolt gépkocsik vonatkozásában, köteles ugyanolyan
jutalomrendszereket nyújtani a szerződéses hálózat más tagjaitól vásárolt
ugyanolyan gyártmány vonatkozásában is (pl. keresztszállítás esetén)?

A szállítók kötelesek biztosítani, hogy a jutalomrendszerek nem-fizetése ne jelentsen
közvetett korlátozást a járművek szerződéses márkakereskedők közötti
keresztszállítására. Egy márkakereskedő számára a végfelhasználó részére történő
eladáshoz rendelkezésre álló jutalomrendszereknek ezért hozzáférhetőeknek kell
lenniük az eladás vonatkozásában más márkakereskedők számára is, akik szerződéses

                                                
10 Az 1400/2002 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint ezt a százalékot a szerződés

szerinti áruk, az azonos áruk és a helyettesítő áruk vevő általi teljes beszerzése alapján kell
számolni az adott piacon. Ha a márkakereskedő például mind könnyű haszongépjárművet, mind
nehéz teherautót értékesít, a 30%-os küszöbértéket minden járműkategóriára külön kell számítani,
mivel azok különböző termékpiacokhoz tartoznak.

11 Ez a keresztszállítások korlátozása lenne, amely a verseny különösen súlyos korlátozása lenne az
1400/2002 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint.

12 A 30%-os vásárlási kötelezettség mindegyik szállító termékeire érvényes. Ha a márkakereskedő
A1 és A2 gyártmányokat árusítja A szállítótól, akkor a 30%-os eladási kötelezettség a két
gyártmányra összesen érvényes.
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alapon értékesítik a kérdéses gyártmányú járműveket13. Ha azonban X
márkakereskedő jutalmat kap az Y márkakereskedő számára történő eladás
vonatkozásában, nem lép fel ezt követően a keresztszállítás korlátozása, ha Y
márkakereskedő nem kap (második) jutalmat ugyanannak a járműnek egy
végfelhasználó számára történő ezt követő tovább-eladása vonatkozásában.

9. Felmondhatja-e egy szállító a márkakereskedő szerződését, ha a
márkakereskedő nem éri el a megállapodás szerinti értékesítési célt saját
területén?

Az 1400/2002 rendelet értelmében a szállítók szabadon állapodhatnak meg az
értékesítési célokban a márkakereskedőkkel. Az ilyen megállapodások lehetnek
általánosak, vagy vonatkozhatnak egy adott területre.

A rendelet nem tiltja, hogy a szállító felmondja egy márkakereskedő szerződését, aki
nem tett meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy elérje a megállapodás
szerinti értékesítési célkitűzést. A szállító azonban nem mondhatja fel a
márkakereskedő szerződését, ha a márkakereskedő azért nem tudta elérni az
értékesítési célkitűzést, mert nem volt képes elegendő járművet szerezni az igények
kielégítésére, beleértve a saját területén kívüli vevők igényeit is14.

A márkakereskedőnek joga van választott bírósághoz fordulni az értékesítési célok
meghatározásáról vagy eléréséről szóló vita esetén, beleértve a helyi értékesítési
célokat is.

Lásd továbbá az Értelmező kiadvány 43. kérdésére adott választ.

                                                
13 Kizárólagos forgalmazási rendszerben az ilyen jutalomrendszereknek hozzáférhetőnek kell lenniük

a független viszonteladók számára történő eladás vonatkozásában is.

14 Például, ha egy márkakereskedő, akinek a helyi értékesítési célkitűzése 200 jármű, 180 járművet
ad el saját területén, és további 40-et más területen, de szállítója ezt követően nem tudja leszállítani
számára az összes 240 járművet, amely ahhoz szükséges, hogy teljesítse mind a saját területén
történő értékesítési célt, mind a saját területén kívüli eladásokat, ez a szállító nem mondhatja fel a
márkakereskedő szerződését azért, mert az nem teljesítette a helyi értékesítési célt, mivel ez az
értékesítés közvetett korlátozását jelentené, amely tilos a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) és
e) pontja értelmében.
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ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKÖK

10. Megakadályozhatja-e egy szállító, hogy egy márkakereskedő értékesítési
ügynököket15 bízzon meg azzal, hogy járműveket értékesítsenek a
márkakereskedő nevében?

Igen, egy szállító határozhat arról, hogy egy márkakereskedő megbízhat-e értékesítési
ügynököket, és feltételeket szabhat annak vonatkozásában, hogy az ilyen ügynökök
hogyan végezhetik értékesítési tevékenységüket.

VEGYES FORGALMAZÁSI RENDSZEREK

11. Alkalmazhat-e egy szállító kizárólagos forgalmazást és szelektív forgalmazást
ugyanannak a tagállamnak más területein?

Az 1400/2000 rendelet nem kötelezi a gyártót, hogy ugyanolyan forgalmazási
rendszert alkalmazzon egy tagállam egész területén. Elméletileg egy gyártó vagy egy
importőr X tagállamban rendelkezhet kizárólagos forgalmazási rendszerrel X1
régióban és szelektív rendszerrel X2 régióban. Az ilyen szállító azonban nem lehet
képes korlátozni a járművek áramlását az egyik területről a másikra, különösen azért,
mivel a rendelet nem engedi, hogy a szállítók megtiltsák a kizárólagos területekkel
rendelkező márkakereskedőknek, hogy értékesítsenek független viszonteladók
számára (azaz olyan cégek számára, amelyek nem tagjai a gyártó hálózatának).

Így, a fenti példában a gyártó vagy az importőr nem tudja megakadályozni a
(kizárólagos) márkakereskedőket az X1 régióban, hogy járműveket adjanak el
közvetlenül a vevőknek X2 régióban, vagy független viszonteladóknak. Ezek a
viszonteladók azután természetesen szabadon továbbadhatják a járműveket X2
régióban, és valójában az EU összes többi területén. Ezen túlmenően, a (szelektív)
forgalmazók az X2 régióban nem akadályozhatók meg abban, hogy eladjanak
független viszonteladóknak az X116 régióban, vagy valójában bármely vevőnek az X1
régióban, aki eljut hozzájuk17.

Kérdések a szervizzel és javítással kapcsolatban

JÓTÁLLÁS VÁLLALÁSA

Lásd fent az 1. és 2. kérdést

                                                
15 Az értékesítési ügynököt meg kell különböztetni a beszerző ügynöktől vagy �közvetítőtől�. Míg

egy közvetítő járműveket vásárol egyéni vásárlók nevében, az értékesítési ügynök egy vagy több
márkakereskedő nevében jár el.

16 Lásd az 1400/2002 rendelet 13. preambulumbekezdését.

17 Azaz �passzív eladással�
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MINŐSÉGI SZABVÁNYOK

12. Milyen szabványok teljesítését kérheti a szállító a szerződéses javítóműhelyektől?

A legtöbb szállító minőségi szelektív forgalmazási rendszereket hoz létre a javításra
és karbantartásra, mivel a saját márkájú járművek javítása és karbantartása
vonatkozásában hálózatuk piaci részesedése nagyobb 30%-nál. Egy ilyen rendszerben
a szállító szabadon meghatározhatja azokat a minőségi feltételeket, amelyeket a
jelölteknek teljesíteniük kell, hogy szerződéses javítóhálózatuk tagjaivá váljanak.

Míg nyilvánvaló, hogy számos minőségi feltétel közvetetten korlátozza az ezeknek
megfelelni képes jelöltek számát, valós minőségi feltételek közvetlenül nem
korlátozhatják a szerződéses javítóműhelyek számát és nem terjedhetnek túl azon,
amit azok a javítási és karbantartási szolgáltatások igényelnek, amelyek a szállító és a
javítóműhely közötti szerződés tárgyát képezik.

A szállítók jogosan igényelhetik a szerződéses javítóműhelyektől, hogy képesek
legyenek meghatározott minőségű javítást és karbantartást elvégezni meghatározott
időkorlátokon belül. Ha azonban a szállító olyan követelményeket kívánna előírni,
amelyek nem engednének a márkakereskedőnek bizonyos fokú rugalmasságot ahhoz,
hogy hogyan kívánnak egy meghatározott eredményt elérni, ez a tömbmentesítés által
nem fedett minőségi szelektív feltételt jelentene, különösen, ha szükségtelenül
növelné a szolgáltatás nyújtásának költségét.

Az alábbi, valós forgalmazási megállapodásokból vett példák illusztrálják ezt az
alapelvet:

! Egy gyártó jogosan határozhatja meg, hogy egy szerződéses javítóműhelynek
képesnek kell lennie széleskörű javítási és karbantartási szolgáltatások
elvégzésére. Ennek elérése céljából egy javítóműhelynek hozzá kell jutnia
célszerszámokhoz és olyan berendezésekhez, amelyekre csak esetenként lehet
szükség. Míg egyértelműen jogos az a kötelezettség, hogy az ilyen ritkán használt
berendezéshez hozzájusson, az a követelmény, hogy ténylegesen a tulajdonában és
a műhelyében legyen, nem lenne valós minőségi feltétel, mivel ezt a kérdéses
javítási és karbantartási szolgáltatás természete nem igényli. Ehelyett ilyen
körülmények között a szállítónak meg kell engednie, hogy a szerződéses
javítóműhely bérelje az ilyen szerszámokat.

! A márka specifikus diagnosztikai berendezések vásárlásának vagy használatának
követelménye, ahol egyenértékű általános berendezés is rendelkezésre áll, szintén
nem lenne valós minőségi feltétel és ezért nem lenne összhangban a rendelettel.
Ezen túlmenően, egy ilyen követelmény valószínűleg közvetetten korlátozná a
több márka képviseletét a javítási és karbantartási szolgáltatások területén, mivel
ebben az esetben a javítóműhelynek specifikus diagnosztikai berendezéssel
kellene rendelkeznie minden márkához, ami csökkentené azt a
méretgazdaságosságot, amely abból adódik, hogy a javítóműhely több márkával
foglalkozik.

! Az a követelmény, hogy mindegyik szerződéses javítóműhely rendelkezzen
autómosóval szintén nem valós minőségi feltétel. Míg a gyártónak jogos érdeke
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lehet annak meghatározása, hogy egy javítóműhely hozzájusson olyan
berendezéshez, amellyel lemoshatja azoknak a vevőknek a járművét, akik igénylik
ezt a szolgáltatást, rá kell hagyni a szerződéses javítóra, hogy eldöntse hogyan éri
el ezt az eredményt, és ezt például úgy is megteheti, hogy elviszi a járművet a
legközelebbi benzinkúthoz, amely rendelkezik autómosóval.

! Egyértelmű, hogy a szállítónak jogos érdeke annak biztosítása, hogy minden
elektronikus berendezés, amelyet a javítóműhely arra használ, hogy vele
kommunikáljon hatékonyan és biztonságosan működjön és kompatibilis legyen a
szállító IT rendszerével. Az a követelmény azonban, hogy az ilyen
kommunikációra szorosan specifikált műszaki megoldást kell használni nem volna
valós minőségi feltétel, ha a márkakereskedő el tudná érni ugyanazokat a célokat
más olcsóbb vagy rugalmasabb módszerekkel. Ahol a javítóműhelynek bizonyos
műszaki információkra van szüksége azért, hogy csatlakoztatni tudja IT rendszerét
a szolgáltatóéhoz, ezeket hozzáférhetővé kell tenni.

! Egy olyan igény, hogy ideiglenesen cserejárműveket biztosítsanak azoknak a
vevőknek, akiknek a járművét karbantartják vagy javítják, érvényes minőségi
feltétel lehet. Míg azonban normál esetben jogos az a kötelezettség, hogy képes
legyen ilyen szolgáltatást nyújtani, egy olyan követelmény, hogy saját csere-
gépkocsikkal rendelkezzen nem lehet valós minőségi feltétel, mivel ezt
természetükből adódóan nem igénylik a kérdéses javítási és karbantartási
szolgáltatások. A szállítónak meg kell például engednie a szerződéses
javítóműhelyeknek, hogy úgy elégítsék ki vevőik mobilitás iránti igényét, hogy
biztosítják bérautóhoz való hozzájutásukat. A felek szabadon fordulhatnak
független szakértőhöz vagy választott bírósághoz az ilyen követelmények
értékelésével kapcsolatos vitájuk esetén18.

13. Igényelhet-e egy szállító a pályázó szerződéses javítóműhelytől a javítóhálózat
jelenlegi tagjaitól követelt feltételeken túli feltételeket?

Általánosságban szólva, nem. A legtöbb szállító minőségi szelektív forgalmazási
rendszereket hoz létre a javításra és karbantartásra, mivel hálózatának piaci
részesedése márkáihoz tartozó járműveinek javítása és karbantartása vonatkozásában
magasabb, mint 30%. Azt követelni a pályázóktól, hogy további feltételeknek
feleljenek meg a forgalmazási rendszer meglévő tagjaitól igényelteken felül, nem
lenne összhangban a minőségi rendszerrel és nem felelne meg a rendeletnek.

14. Egyforma feltételeket kell-e támasztania a szállítónak a szerződéses javítóműhely
hálózat minden tagjával szemben?

Nem szükségszerűen. Egy szállítónak azonos minőségi feltételeket kell kialakítania és
ugyanolyan módon kell azokat alkalmaznia az összes javítóműhelyre, amelyek azonos
helyzetben vannak (a diszkriminációmentesség elve). Egy szállító azonban igényelheti
például a prosperáló városi területeken lévő javítóműhelyektől, hogy más

                                                
18 Az 1400/2002 rendelet 3. cikke (6) bekezdése.
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szabványoknak feleljenek meg, mint a vidéki területeken működők, vagy igényelheti
a nagy műhelyektől, hogy a kicsiktől eltérő feltételeket teljesítsenek.

15. Visszautasíthatja-e egy szállító, hogy szerződjön egy javítóműhellyel, amely csak
karosszériajavítást végez (lakatosműhely) és nem végez más típusú javítást, mint
például szerelést?

A válasz attól függ, hogy a szállítónak mennyiségi vagy tisztán minőségi szelektív
rendszere van a szerződéses javítóműhelyek kijelöléséhez. (Mennyiségi szelektív
rendszert alkalmazó szállító csak akkor élvezheti a rendelet kínálta előnyt, ha piaci
részesedése a kérdéses márka javítása és karbantartása vonatkozásában 30% alatt
van.)

Egy követelmény azoknak a szolgáltatásoknak a skálája vonatkozásában, amelyeket
egy cégnek kínálnia kell, általában érvényes minőségi feltételnek tekinthető és ezért
tisztán minőségi szelektív rendszerben megengedett. Ezért � általánosságban szólva �
egy tisztán minőségi szelektív rendszerrel dolgozó szállító visszautasíthatja a
szerződéskötést �csak lakatosműhely� üzletekkel. A tisztán minőségi rendszerek
egyik jellemzője azonban, hogy a szállítók nem diszkriminálhatnak e rendszer tagjai
között. Ezért, ha egy szállító már rendelkezik �csak lakatosműhellyel� szerződéses
hálózatában nem utasíthatja vissza további �csak lakatosműhely� javítóműhelyek
kijelölését csak, ha ezek nem felelnek meg az ilyen műhelyekre vonatkozó minőségi
feltételeknek.

Másrészt, egy mennyiségi rendszert működtető szállító mindig visszautasíthatja egy
adott �csak lakatosműhely� javítóműhely kijelölését még akkor is, ha már kijelölt más
�csak lakatosműhely� javítóműhelyeket és az új jelentkező megfelel a minőségi
feltételeknek.

Ugyanez az alapelv érvényes a pályázó szerződéses javítóműhelyekre, amelyek más
korlátozott szolgáltatási skálát kívánnak nyújtani a hálózaton belül, mint például a
�gyorsjavító� műhelyek, amelyek a kipufogók, kerekek, fékek és lengéscsillapítók
cseréjére koncentrálnak.

16. Visszautasíthatja-e a szállító a szerződéskötést olyan alkatrész forgalmazókkal,
akik járműjavítással nem foglalkoznak?

Általában nem. Az esetek nagy többségében a szállítók túl vannak a 30%-os piaci
részesedési küszöbön bizonyos alkatrész kategóriák vonatkozásában és azért, hogy
megfeleljenek a rendeletnek, minőségi szelekciót alkalmaznak a szerződéses
alkatrészüzletek kiválasztásánál. A kérdés tehát az, hogy a járművek javításának
kötelezettsége a szállító hálózatán belül érvényes minőségi követelmény-e egy
alkatrészforgalmazó számára. Ennek meghatározása céljából meg kell vizsgálni, hogy
ez a követelmény (szerződés a járművek javítására is) objektív-e, és igényli-e a
termék (alkatrész) természete. Semmi olyan nincs az alkatrészek természetében, ami
azt követelné, hogy ezeket csak olyan cégek árusíthassák, amelyek szerződés szerint
javíthatják a kérdéses gyártmányt, és ezért egy ilyen kötelezettség olyan igényt jelent,
amely nem mentesíthető a rendelet értelmében a minőségi szelekciós forgalmazási
rendszer összefüggésében.
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TÖBBMÁRKÁS JAVÍTÓMŰHELY

17. Milyen gyakorlati követelményeket támaszthat egy szállító egy javítóműhellyel
szemben, ha az szerződéses javítóműhely státuszt szeretne szerezni konkurens
gyártónál?

Az 5. kérdésre adott válasz alapelvei a többmárkás márkakereskedők vonatkozásában
érvényesek a többmárkás javítóműhelyekre is.

Általános kérdések

18. Köteles-e a szállító külön szerződést kötni a járműértékesítésre illetve a javításra
és karbantartásra?

Nem. A szállító választhatja, hogy külön szerződéseket köt minden tevékenységre, de
választhatja azt is, hogy egyetlen szerződést köt a márkakereskedőkkel, amelyek
egyben szerződéses javítóműhelyek is.

Mindazonáltal akár egy, akár több szerződés van, egy cégnek, amely mind eladással,
mind javítással és karbantartással foglalkozik, képesnek kell lennie arra, hogy úgy
zárja le19 az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeinek
egyikét, hogy ne kelljen új megállapodást kötnie szállítójával más tevékenység
vonatkozásában. Például, ha egy márkakereskedő, akinek olyan megállapodása van,
amely tartalmazza mind az értékesítést, mind a javítást, és fel akar hagyni az új autók
kereskedésével miközben fenn kívánja tartani szerződéses javítóműhelyét, képes kell
legyen ezt megtenni érvényes megállapodása alapján.

19. Milyen mértékben juthat hozzá egy szállító egy márkakereskedő vagy egy
javítóműhely üzleti adataihoz, amelynek szerződése van konkurens gyártók
márkáinak értékesítésére vagy javítására is?

Egy gyártónak jogos érdeke lehet annak biztosítása, hogy egy márkakereskedő vagy
egy szerződéses javítóműhely pénzügyileg stabil legyen és ezért igényelheti, hogy
betekinthessen egy márkakereskedő vagy egy szerződéses javítóműhely általános
könyvelésébe. Egy szállító azonban nem igényelheti, hogy hozzájusson más
gyártmányú járművek értékesítésével vagy szervizével kapcsolatos specifikus
adatokhoz, mivel a többi szállító kifogást emelhet az ellen, hogy járműveiket olyan
márkakereskedő vagy javítóműhely értékesítse vagy tartsa karban, amely ilyen
vizsgálatnak volt kitéve. Ezen túlmenően, az értékesítéssel vagy javítással kapcsolatos
érzékeny információk cseréje jó eséllyel vonhat magával egyéb problémákat a
versennyel kapcsolatban.

Abban az esetben, ha a szállító szükségesnek érzi részleteiben megvizsgálni egy
többmárkás márkakereskedő vagy szerződéses javítóműhely könyveit, fizetnie kell

                                                
19 Ugyanakkor azonban figyelemben kell tartania a szerződéses értesítési kötelezettségeket.
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egy ilyen vizsgálatért egy független harmadik félnek, mint például egy könyvelőnek,
amely figyelembe veszi az érzékeny információk bizalmas természetét.

20. Ha egy adott márka márkakereskedője vagy javítóműhelye el kívánja adni
kereskedését vagy javítóműhelyét ugyanazon márka egy másik
márkakereskedőjének vagy javítóműhelyének, fel kell-e először ajánlania azt az
adott márka szállítójának? Kellően előre tájékoztatnia kell-e a szállítót a javasolt
eladásról?

A rendelet minden márkakereskedőnek, amely el akarja adni kereskedését, jogot ad
arra, hogy eladja azt a választása szerinti márkakereskedőnek a gyártó hálózatán belül.
Ugyanez érvényes a javítóműhelyekre is, amelyek szabadon értékesíthetik bármely
választásuk szerinti másik javítóműhely számára ugyanabban a márkahálózatban. A
rendelet ezért nem támogat semmilyen olyan kötelezettséget, amely arra kötelezné a
márkakereskedőt vagy a javítóműhelyt, hogy kereskedését vagy műhelyét a
szállítónak ajánlja fel, mielőtt más márkakereskedőknek vagy javítóműhelyeknek
ajánlaná fel (elővételi jog).

A márkakereskedő vagy javítóműhely köteles lehet tájékoztatni a szállítót arról a
szándékáról, hogy el kívánja adni kereskedését vagy műhelyét, de ez nem késleltetheti
az ügyletet. Ezért egy négy héttel előre történő értesítés az ügylet végrehajtását
megelőzően elfogadható.


