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A Bizottság elektronikus 
kereskedelem ágazati 
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Az előzetes jelentés digitális tartalmakkal 
kapcsolatos fontosabb megállapításai 

* Az előadásban szereplő ábrák a Bizottság hivatalos és nyilvános anyagaiból származnak 



Háttér 

►►►► 

Az Európai Digitális Egységes Piac 

 Egyike a Bizottság politikai célkitűzéseinek 

 Célja, hogy a fogyasztók és vállalatok Európa szerte 
könnyebben hozzájussanak az e-kereskedelemben árult javakhoz 
és szolgáltatásokhoz 

 Ennek érdekében: 
 - Jogszabályjavaslatok      a jogszabályi korlátozások   
 felszámolására 
 - Kiegészítve egy e-kereskedelmi ágazati vizsgálattal      a 
 vállalati korlátozások számbavétele 

      

      



►►►► 

Az ágazati vizsgálat szakaszai  
 Kezdet: 2015 május 

 Kérdőívek: 2015 Q3/Q4 – 2016 Q2 
 - Hozzávetőleg 1 800 válasz 

 - Több mint 8 000 kereskedelmi megállapodás 

 Jelentés a területi alapú korlátozásokról: 2016 március 

 Előzetes jelentés: 2016 szeptember 

 Közmeghallgatás: 2016 szeptember – november 18 

 Végleges jelentés: 2017 Q1 



Háttér 

►►►► 

Kiskereskedelem és e-kereskedelem közti kapcsolat 

A. 2: Estimated evolution of the total and online retail sales in goods, 2000-2014 (in billion EUR, 2 from Duch-
Brown and Martens, JRC, 2015) 

 - Online kereskedelem általánosan:  
 2007: 30% -> 2015: 53% 

 - Tagállamonként nagy eltérések 
  (UK: >80% vs. RO: 11%) 

 - Míg az online vásárlók aránya magas és növekszik; a határon átnyúló online vásárlók 
aránya alacsony (2014: 50% vs. 8%) 



►►►► 

Válaszadók – Digitális tartalom 



►►►► 

Kizárólagos jogok – tartalomhoz kapcsolódó 

C. 58: Proportion of agreements including exclusive product rights - All agreements submitted by digital content 
providers 



►►►► 

Kizárólagos jogok – tartalomhoz kapcsolódó 

C. 59: Proportion of agreements including exclusive rights by product type - All agreements submitted by digital 
content providers 

 - Leggyakoribb a kizárólagosság a nem-fikciós televíziós műsorok és 
 sporttartalmak esetén (≈60%) 

 - Legritkább a zenei tartalmak esetében (≈ 20%) 



►►►► 

Kizárólagos jogok – adatátviteli technológia 

C. 24: Proportion of agreements including exclusive transmission technology 
rights – All agreements submitted by right holders 

Szerződések:  
 - 90%-a engedélyezi az online 
 közvetítést 
 - 60%-a kábel-, mobil hálózat és 
 műholdas adást is engedélyez 
 - ¼-e tesz lehetővé korlátlan 
 terjesztési jogot 
Online terjesztési jogok kevésbé 
(≈50%-ban) biztosítottak kizárólagos 
alapon és önállóan   szerződések 
79%-ában más terjesztési jogok is 
kapcsolódnak hozzá 
Tartalomtípustól függő eltérések 
Alkalmazható adatátviteli 
technológiára vonatkozó előírások 
gyakran járnak kizárólagossággal is 
+ Vételi technológiákra vonatkozó 
előírások is  



►►►► 

A jogok által lefedett terület 

C. 29: Proportion of agreements including rights licensed for a certain territorial scope – All agreements submitted by 
content providers 

 - Egy tagállam területére kiterjedő szerződések közel 2/3-a esetében a 
 jogok kizárólagosan biztosítottak  
 - Egész Európára kiterjedő megállapodások esetén nem jellemző a 
 kizárólagosság 
 - Egyes jogtulajdonosok bizonyos államok területére kizárólagos jogot 
 biztosítanak a szerződött tartalomszolgáltatóknak, más területekre nem 
 (vegyes kizárólagosság) 



►►►► 

Kizárólagos területi jogok 

C. 31: Proportion of agreements including exclusive rights licensed for a certain territorial scope – All agreements submitted by 
content providers – By product type 



►►►► 

Területi alapú tartalomkorlátozás 

C. 42: Proportion of agreements requiring providers to geo-block by category – Average for all respondents – EU 28 

 - A digitális tartalomszolgáltatók 59%-a esetében szerződés követeli meg a geo-
 blocking alkalmazását 

 - Területi hozzáférés korlátozásának előírása termékkategóriánként eltér 

 - Ezek az átlagos értékek ugyanakkor jelentős különbségeket lepleznek el 
tagállamonként, ill.  tartalomszolgáltatók üzleti modelljei szerinti bontáshoz képest 



►►►► 

Tartalomkorlátozás indokai 

C. 37: Reasons provided by digital content providers for catalogue differences between Member States – EU 28 



►►►► 

Szerződések átlagos időtartama 

C. 65: Average length of the contractual relationship – All agreements submitted by right holders – Per genre 



►►►► 

Fizetési struktúrák 

C. 72: Proportion of agreements including each specific payment mechanism – All agreements submitted by right 
holders 
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 Fix elemet tartalmazó fizetési módok (72%), előrefizetés (12%) és minimális 
garanciák elvárása (16%) a szerződésekben a nagyobb és/vagy inkumbens 
tartalomszolgáltatóknak kedvez 

Pozitívum, hogy megjelentek a bevétel megosztáson alapuló (24%) és 
teljesítményalapú (6%) fizetési módok     jobban kedvez az új, kisebb szolgáltatóknak 



►►►► 

A digitális tartalomszolgáltatásra 
vonatkozó fontosabb megállapítások 

 A szerzői jogokhoz való hozzáférés a verseny meghatározó eleme 

 Jelenlegi engedményezési gyakorlat potenciális hatásai a versenyre 
(felvetheti a verseny, innováció, piacra lépés korlátozásához való 
hozzájárulást) 

 Egyes szerződési gyakorlatok versenyjogi megítélése esetről esetre 
szükséges 

 Kérdéseket vet fel különösen: 
  - A kizárólagos jogok biztosításának és jogok összekapcsolásának 
  elterjedt gyakorlata 
  - Területi alapú tartalomkorlátozás 
  - Megállapodások időtartama 
 
 



Köszönöm a figyelmet! 

Danitz Eszter 
Gazdasági Versenyhivatal  

E-mail: Danitz.Eszter@gvh.hu 
Tel.: 472-8870 
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