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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük a 
Gazdasági Versenyhivatal gigantikus mértékű 
bírságot kiszabó döntését az Auchan 
Magyarország Kft.-vel szemben, az Európai 
Bizottság kötelezettségszegési eljárását a 
magyar földtörvény egyes rendelkezései miatt, 
valamint a reklámadó lehetséges változásait. 
 
Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások 
is elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca Prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gigantikus mértékű bírságot szabott ki a 

Gazdasági Versenyhivatal egy kiskereskedelmi 

áruházláncra 

 

A francia áruházlánc jelentős piaci erővel 
való visszaélést valósított meg azáltal, hogy az 
utólagos árkedvezmény-támogatás címén 
egyoldalúan díjat számított fel a beszállítói számára 
- így döntötte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), és 
emiatt az 1 milliárd forintot (ca. 14.300.000- Zloty) 
meghaladó bírságot szabott ki az Auchan 
Magyarország Kft.-re. Az erről szóló határozat 2015. 
március 20-én született.  

 
A 2012 óta folytatott versenyfelügyeleti 

eljárás során a nem mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékeket (non-food) beszállítókkal 
kötött kereskedelmi megállapodásokat vizsgálták 
meg. Az ellenőrzés eredményeképpen 
megállapításra került, hogy az Auchan 
Magyarország Kft. és a kereskedelmi partnerek 
között 2006. június 1. és 2014. december 31. között 
olyan megállapodások jöttek létre, amelyek alapján 
az Auchan a beszállítóinak az ún. utólagos 
árkedvezmény-támogatási díjat (korábbi nevén fix 
bónusz, év végi bónusz, illetve forgalom utáni 
mennyiségi kedvezmény) kérte.   

 
GVH vizsgálata alapján felmerült, hogy a 

felszámított díjak fejében a beszállítók nem 

kaptak az Auchan-tól semmiféle valós 
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ellenszolgáltatást, következésképpen azok arra 

szolgáltak, hogy az érintett beszállító termékei 

bekerülhessenek, illetve bennmaradhassanak az 

Auchan árukészletében. A kereskedelemről szóló 

törvény értelmében tilos a kereskedő beszállítóinak 
listájára vagy árukészletébe való bekerülésért, illetve 
a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért 
fizetendő díjak egyoldalú felszámítása.  

 
A GVH a bírság kiszabását és annak 

mértékét a jogsértés hosszú idejével, valamint az 
utólagos árkedvezmény támogatás címén beszedett 
összeg nagyságával indokolta. GVH kiemelte 
továbbá, hogy az Auchan Magyarország Kft.-nek 
tisztában kellett volna lennie azzal, hogy az ilyen 
kereskedelmi gyakorlatok a versenyfelügyeleti 
hatóság megítélése szerint törvénybe ütköznek, 
mivel 2012-ben hasonló okok miatt elmarasztaló 
határozatot hoztak a Spar Magyarország Kft.-vel 
szemben.  

 
A Spar Magyarország Kft.-re 2012-ben 

kiszabott 50 millió Ft összegű bírsághoz képest, az 
Auchan Magyarország Kft. ügyében kiszabott bírság 
rendkívül magasnak tűnik. A francia áruházlánc 
vezetőségének sajtónyilatkozata szerint az Auchan 
Magyarország Kft. nem ismeri el a GVH határozatát 
és benne megállapított jogsértést, emiatt bírósághoz 
fordul.   

 

Kötelezettségszegési eljárás a magyar földtörvény 

miatt 

 

Az Európai Bizottság kötelezettszegési eljárást 
indított Magyarország ellen, ugyanis véleményük 
szerint a földtörvény egyes rendelkezései 
korlátozzák a tulajdonszerzést és a szabad tőke 
áramlását. 
 

A 2013. decemberi új földtörvény a 2014. 
május 1.-jén hatályba lépett változásai alapján a 
földet megvásároló belföldi természetes személynek 
vagy uniós állampolgárnak földművesnek kell 

minősülnie, vagy meg kell felelnie különböző, a 
jogszabályban rögzített feltételeknek. A föld 
tulajdonjogát nem szerezheti meg külföldi - tehát 
nem tagállami - természetes személy, más állam és a 
legtöbb a jogi személy. A tulajdonszerzéshez 
továbbá szükséges a tulajdonjog átruházásáról szóló 
szerződésnek a mezőgazdasági szerv általi 
jóváhagyása. 

 
Az Európai Bizottság szerint a fenti 

rendelkezések a külföldiekkel szemben 
diszkriminatívak, és aránytalanul korlátozzák a 
földszerzés lehetőségét-még akkor is, ha általános 
szabályként kimondható, hogy a termőföld különös 
védelmet élvez a tagállamok részéről.  

 
Az eljárás következtében magyar részről a 

szabályozás további megváltoztatása várható.  
 
Változhatnak a reklámadó szabályai 

 

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a tavaly év 
júniusában bevezetett reklámadó ügyében. A 
vizsgálat célja annak feltárása, hogy az új adónem 
megfelel-e az uniós szabályozásnak, legfőkképpen 
az állami támogatási szabályoknak. Az értékelés 
lezárultáig a törvény egyes rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni. 
 

A reklámadót bevezető, tavaly 2014. június 
11-én elfogadott, azóta kétszer módosított törvényt 
több szempontból is kifogásolja a Bizottság. 

 
Az új adónem mértéke a reklám 

közzétételéből származó nettó árbevételen alapul, 
saját célú reklám közzététele esetén pedig a 
közvetlenül felmerült költséget kell figyelembe 
venni. A Bizottság leginkább a sávosan progresszív 
adókulcsokat kifogásolja, ugyanis  0,5 milliárd 
forintot meg nem haladó bevétel után nem kell adót 
fizetni,  0,5 és 5 milliárd forint között 1% adót kell 
fizetni, míg 5 milliárd forint árbevétel után 10 és 50% 
közötti adófizetési kötelezettséggel kell számolni. A 
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Bizottság megítélése alapján ez szelektív előnyt, 
ezáltal tisztességtelen versenyelőnyt biztosíthat 
bizonyos vállalkozásoknak, ugyanis az árbevételen 
alapuló adózás a nagyobb bevétellel rendelkező 
piaci szereplőket jóval hátrányosabban érinti, mint a 
kisebb bevétellel rendelkező vállalatokat. 

 
A szabályozás másik komoly kritikája az 

elhatárolt veszteségek levonásával kapcsolatos. A 
törvény alapján ugyanis azok a vállalatok, amelyek 
2013-ban nem termeltek nyereséget adóalapjukat a 
Tao törvény és az Szja törvény szerinti előző évi 
elhatárolt veszteség 50%-ával csökkenthetik. Ez a 
rendelkezés a Bizottság szerint nincs összhangban 
az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal, 
továbbá ismét szelektív előnyt biztosít egyes piaci 
szereplőknek. 

 

  A Magyar Kormány jelezte szándékát a 
törvény módosítására, így várhatóan a közeljövőben 
jelentős mértékben megváltoznak a kifogásolt 
rendelkezések. 

**** 
2015. május hó 
Bisztrai Ügyvédi Iroda  
 
A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi 
tanácsadásnak,  és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  
tényállás  alapján történő  konkrét  tanácsadást. 
Amennyiben további információra van szükségük, illetve 
kérdésük merül fel a Hírlevelünkben foglaltakkal 
kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre 
elérhetőségeink bármelyikén. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
amennyiben a jelen publikációt használni szeretnék saját 
céljaikra, a publikáció szerzőit, valamint a forrással 
kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 


