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MEGJEGYZÉS 

Az előadáson elhangzottak az 

előadó nézeteit tükrözik, semmiben 

nem tekinthetőek a Gazdasági 

Versenyhivatal hivatalos 

álláspontjának. 
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A VERSENY SZEREPE A 

GAZDASÁGBAN - VERSENYPOLITIKA 

• „A piaci verseny a piacgazdaságnak az a 

mechanizmusa, amely általánosságban véve a 

legjobban közvetíti a vállalatok felé a társadalom 

szükségleteit és a hatékonysági kényszert, így 

szolgálva a fogyasztókat.” 

• A verseny pozitív hatásai: hatékonyság, innováció, 

alacsonyabb árak -> összességében emelkedő 

társadalmi jólét 

3 



A VERSENY SZEREPE A 

GAZDASÁGBAN – VERSENYPOLITIKA II. 

• A tisztességes verseny a vállalatok hatékonyabbá és 

ezáltal jövedelmezőbbé válásához is hozzájárul. 

• Végső cél tehát a hosszú távú fogyasztói jólét és a 

hatékonyság (amely végső soron a versenyképesség 

fokozásán keresztül a gazdasági növekedést és a 

foglalkoztatást, vagyis az életszínvonal emelését is 

segíti), az eszköz pedig a verseny. 

• A GVH feladata az, hogy e mechanizmus megfelelő 

működése felett őrködjön, és megakadályozza annak 

korlátozását vagy torzítását. 
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A GVH JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE 

• A GVH-t 1991. január 1-jével hozta létre az akkori 

versenytörvény  

• Jelenleg a tisztességtelen piaci magatartás és 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény 

(Tpvt. vagy versenytörvény) szabályozza a GVH 

működését. 

• GVH autonóm, kormánytól független államigazgatási 

szerv 

• Elnöke évente beszámol az országgyűlésnek 

• Központi államigazgatási szerv, területi szervei nincsenek 

• Székhelye Budapest, munkatársai száma kb. 125 fő 
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A GVH JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE II. 
• Élén az elnök áll (6 évre nevezi ki a köztársasági elnök a 

miniszterelnök javaslata alapján, újból kinevezhető) 

• 2 elnökhelyettes (6 évre nevezi ki őket a köztársasági elnök a 

GVH elnökének javaslata alapján, ha azzal a miniszterelnök 

egyetért, későbbiekben újból kinevezhetők, a VT elnök 

legfeljebb 1 alkalommal) 

• A Versenytanács a GVH-n belüli elkülönült döntéshozó szerv + 

GVH-n belüli (ún. közbenső végzésekkel szembeni) jogorvoslati 

fórum 

• Élén a VT elnök + 6 VT tag (6 évre nevezi ki őket a köztársasági 

elnök a GVH elnökének javaslata alapján, ha azzal a 

miniszterelnök egyetért, újból kinevezhetők, legfeljebb 1 

alkalommal) 

• Döntéseit 3-5 tagú tanácsban hozza 
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A GVH FELADATAI 

• Alapvetően három fő feladata van a GVH-nak: 

I. Versenyfelügyelet 

 Hatósági tevékenység, jogalkalmazás (kartell, 

erőfölénnyel visszaélés, fogyasztóvédelem, fúziókontroll) 

II. Versenypártolás 

 A GVH igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az 

állami döntéseket (jogszabály véleményezés elsősorban) 

III.Versenykultúra fejlesztése 

 a versenyhez való általános viszonyulás javítása, a 

versenyszabályokkal és a versenyhatóság 

tevékenységével kapcsolatos tájékozottság növelése 

(Versenykultúra Központ létrehozása) 
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• A termelés előre történő kiszámíthatatlansága 

• Extrém időjárási körülmények (aszály, árvíz, stb.) 

• Gyorsan változó kereslet 

• Szezonalitás(főképp zöldség és gyümölcs) 

• Hagyományos iparág az EU-n belül, az európai 

népesség nagy százaléka él belőle 

• Jól szervezett, politikailag aktív csoport 
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AZ ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS OKAI AZ AGRÁRIUM 

ÉS A VERSENYJOG KAPCSOLATÁBAN 
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AZ AGRÁRIUM KÜLÖNLEGES 

HELYZETE – UNIÓS JOG 

 Az agrárium különleges helyet foglal el a piacok között az 
EU szigorú versenyjogi rezsimjében. 

• Az EUMSz. 39. cikke 
„A közös agrárpolitika célkitűzései a következők: 

(a) a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés 

előmozdításával, valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű 

fejlesztésének és a termelési tényezők, így különösen a munkaerő lehető 

legjobb hasznosításának biztosításával; 

(b)  ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának 

biztosítása, különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó 

jövedelmének növelésével; 

(c) a piacok stabilizálása; 

(d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; 

(e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása;” 
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UNIÓS JOG II. 

• Az EUMSz. 42. cikke: 
„A versenyszabályokról szóló fejezet rendelkezései a mezőgazdasági 

termékek termelésére és kereskedelmére csak olyan mértékben 

vonatkoznak, ahogyan azt a 39. cikkben megfogalmazott célkitűzések 

figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács a 43. cikk (2) 

bekezdésének rendelkezései keretében és az ott megállapított eljárással 

összhangban meghatározza.” 

• Tanácsi rendeletek 

1. 11184/2006/EK tanácsi rendelet az egyes versenyszabályok 

mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére 

történő alkalmazásáról 

• 3 kitétel: nemzeti piaci rendtartás része, EUMSz. 39. cikkében 

lefektetett céloknak megfelel, termelők, termelői szervezetek 

között jön létre 

 
 

 



UNIÓS JOG III. 

2. 1234/2007/EK tanácsi rendelet „az egységes közös 

piacszervezésről szóló rendelet” („SCMO-regulation”) 

• Kivételes versenyjogi szabályok a 176-179. cikkekben  

• Az EU versenyjogi szabályait tehát (az EUMSz. 101. cikkét) csak 

akkor lehet alkalmazni az agráriumban, ha a 39. cikkben lefektetett 

célok nem teljesülnek. 

• A kivétel alkalmazhatóságát csak a Bizottság állapíthatja meg, 

nyilvánvaló esetekben a nemzeti hatóság (GVH) is megállapíthatja, 

hogy egy megállapodásra a kivétel nem vonatkozik. 

• Mind az 5 feltételnek együtt kell teljesülnie (bírósági joggyakorlat 

alapján) 
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MAGYAR JOGSZABÁLYI HÁTTÉR I. 

• 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) 
• A kartell, erőfölényes és fúziókontroll szabályok az 

agrárszektorra is érvényesek 
• A legfontosabb ügyek: 
 -VJ-199/2005 „tojás kartell” 
 -VJ-57/2007”pék kartell” 
 -VJ-69/2008”malom kartell” 
• Sok fúziós ügy, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem 

piacán eddig a GVH nem tiltott meg fúziót 
• A versenytörvény alóli kivételeket a Szakmaközi törvény 

állapít meg (lásd később) 
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MAGYAR JOGSZABÁLYI HÁTTÉR II. 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 
(kereskedelmi törvény) 

• Az élelmiszer kiskereskedelemben kialakuló vevői erő, illetve 
bizonyos esetben egyenlőtlen szerződéses erőviszonyok 
hatására született a törvény 

• A multinacionális kiskereskedő vállalkozások komoly 
alkuerővel bírnak 

• A jogalkotó célja a termelők illetve beszállítók védelme volt a 
törvény megalkotásakor  Európa szerte erre mozdul a 
jogalkotás, a magyar szabályozás előremutató volt 

• 2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 
(Tftmv.)nem a GVH hatáskörébe tartozik (lásd később) 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY I. 

• Generálklauzula  7. § (1) bekezdés 

 „A beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel visszaélni 

tilos.” 

• Új fogalom: jelentős piaci erő 

• Nem azonos a versenytörvény szerinti erőfölény fogalommal. Kialakulásának 

oka, hogy a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben nem állapítható meg jelenleg 

erőfölényes helyzet, de az áruházláncok növekvő alkuereje miatt a jogalkotó 

külön szabályokat akart életbe léptetni 

• Alacsonyabb elvárások, mint az erőfölény esetében:  

 „A jelentős piaci erő fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport 

- ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és 

leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési 

szövetséget alkotó vállalkozások összességét - kereskedelmi tevékenységéből 

származó előző évi konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált 

nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd forintot.” 



KERESKEDELMI TÖRVÉNY II. – 
TISZTESSÉGTELEN GYAKORLATOK 
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• 7. § (2) bekezdés  néhány példa a visszaélésekre 

„Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minősül különösen” 

a) a beszállító indokolatlan megkülönböztetése; 

b)  beszállító értékesítési lehetőséghez való hozzáférésének 
indokolatlan korlátozása; 

c)  tisztességtelen, a kereskedő számára egyoldalúan előnyös 
kockázatmegosztást eredményező feltételek előírása a beszállítóval 
szemben, különösen a kereskedő üzleti érdekeit is szolgáló - így 
raktározási, reklámozási, marketing és más - költségek aránytalan 
áthárítása a beszállítóra; 

d)  a szerződéses feltételek beszállító hátrányára történő indokolatlan 
utólagos megváltoztatása, illetve ilyen lehetőség kikötése a 
kereskedő részéről; 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) a beszállítónak a kereskedővel, illetve más kereskedővel 

kialakítandó üzleti kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételek 

előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek alkalmazásának 

kikötése, ennek visszamenőleges érvényesítése, illetve annak 

előírása, hogy azonos időszakra adott termékre csak az adott 

kereskedőnek biztosítson akciót, valamint a kereskedő védjegyével 

vagy márkanevén árusított termék gyártásának előírása a beszállító 

számára a beszállító bármely termékének forgalmazása érdekében; 

 

f) a különféle - különösen a kereskedő beszállítóinak listájára vagy 

árukészletébe való bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt 

szolgáltatásokért fizetendő - díjak egyoldalú felszámítása a 

beszállítónak; 

 

 

KERESKEDELMI TÖRVÉNY – 

TISZTESSÉGTELEN GYAKORLATOK II. 



KERESKEDELMI TÖRVÉNY – 

TISZTESSÉGTELEN GYAKORLATOK III. 

 g) a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt 

jelentő szerződéskötési feltételek kikényszerítése érdekében; 

 

h) harmadik személy beszállítók vagy a kereskedő saját külön 

szolgáltatója igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a 

beszállítókra; 

 

i) ha a termék nem a kereskedő tulajdona, a szerződésben 

megállapított számlázott átadási ár alatt meghatározott eladási ár 

alkalmazása, ide nem értve a minőséghibás termék értékesítése vagy 

a minőségmegőrzési határidő lejártát hét nappal megelőző kiárusítás 

során alkalmazott ár, továbbá a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott 

bevezető ár, valamint a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott szezonvégi, 

illetve típus- és profilváltással vagy az üzlet végleges bezárásával 

kapcsolatos készletkiárusítási ár alkalmazását. 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY - ELJÁRÁSJOG 

• A kereskedelmi törvény megsértése miatti ügyekben a GVH a 
versenytörvény eljárási szabályai szerint jár el (hasonlatosan ahhoz, 
mint amikor erőfölényes vállalkozások ellen jár el) 

• Az eljárás határideje 6 hónap, amely egyenként kétszer 6 hónappal 
meghosszabbítható  

• Kötelezettségvállalás:  Ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti 
eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél 
kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon 
összhangba hozza a versenytörvény, illetve az EUMSz. 101-102. 
cikkének rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e 
módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel - az eljárás 
egyidejű megszüntetésével - kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, 
anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy 
annak hiányát megállapítaná. A végzés ellen külön jogorvoslatnak 
van helye   korai Kertv-es ügyekben gyakori volt 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY - ESETJOG 

19 

•2008 nyarán a GVH 4 eljárást indított nagy hazai 

kereskedelmi láncok ellen annak vizsgálatára, hogy 

megsértették-e a Kertv. 7. §-át 

•Az ügyeket a beszállítóktól kapott panaszok és 

bejelentések alapján indította a Hivatal 

•A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozások visszaéltek-e 

jelentős piaci erejükkel a szerződéses kapcsolataikban a 

beszállítókkal szemben  

•Mind a 4 vállalkozás kötelezettséget vállalt, hogy 

magatartásukat, vagyis szerződéses gyakorlatukat 

összhangba hozzák a Tpvt. és a Kertv. rendelkezéseivel  

mérlegelés után a Versenytanács megfelelőnek ítélte és 

elfogadta a kötelezettségvállalásokat 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY – ESETJOG II. 

1. VJ-91/2008  Magyar Hipermarket Kft. 

(CoraDelhaize Csoport) 

 

• Az eljárás alá vont vállalta, hogy 2009-es 

beszállítói szerződéseiben nem szerepeltet 

kizárólagos akciótartásra vonatkozó előírást, és 

egyöntetű, jól olvasható betűméretet használ 

szerződéseiben. 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY – ESETJOG III. 

 

2. VJ-92/2008.  Spar Magyarország Kft. 

(SPAR) 

 

• A SPAR közvetlenül az eljárás megindítása után 

megváltoztatta a magatartását, így a Versenytanács 

nem látta okát az eljárás további folytatásának és 

megszüntette azt. 
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY – ESETJOG IV. 

 

3. VJ-93/2008  Auchan Magyarország Kft. 
(Auchan) 

 
• A Versenytanács arra kötelezte az eljárás vont 

vállalkozást, hogy a 2009. évre beszállítóival kötött 
szerződéseibe építse be a kapcsolattartás módját 
akként, hogy kérésre információt ad a beszállító 
részére termékei fogyásáról.  
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY – ESETJOG V. 

4. VJ-94/2008  Metro Kereskedelmi Kft. (Metro) 

 

• A Metro vállalta hogy a 2009-es szerződéseiből 

törli a kizárólagos akciótartásra vonatkozó 

előírásokat, lemond arról a jogáról hogy idő és 

mennyiségbeli korlátokra tekintet nélkül 

visszáruzhatja a beszállítóinak a termékeket, 

valamint, a szállítóváltásból fakadó kedvezmények 

elvesztése miatti beszállítói visszatérítés 

kötelezettségét is megszünteti.  
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KERESKEDELMI TÖRVÉNY - 

UTÓVIZSGÁLATOK 

• A GVH utóvizsgálatokat tartott annak 

ellenőrzésére, hogy az eljárás alá vontak 

valóban eleget tettek-e 

kötelezettségeiknek. Minden utóvizsgálat 

lezárásra került, mivel a vállalkozások 

betartották a kötelezettségvállalásokat. 
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ETIKAI KÓDEX 

25 

• A kereskedelmi törvény a jelentős piaci erővel rendelkező 

kereskedők számára előírja, hogy etikai kódexet 

alkossanak 

• Ezeket az etikai kódexeket a GVH-nak kellett benyújtani 

jóváhagyásra 

• A GVH 2010-ig jóváhagyta a benyújtott etikai kódexet 

• 2009. október 1-je óta azonban a GVH jóváhagyására 

vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. 

• A GVH számára nem voltak megfelelő eszközök ahhoz, 

hogy betartassa ezeket a vállalásokat 

• Az Országos Kereskedelmi Szövetség etikai kódexe még 

mindig érvényben vanOKSZ tagvállalkozásaira nézve 

kötelező 
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AZ ÉLELMISZER TERMÉKPÁLYA KÓDEX 

• 2009 tavaszán az agrárium területén tevékenykedő kamarák, 
szövetségek, terméktanácsok aláírták az Élelmiszer 
Termékpálya Kódexet. 

• A Kódex egyfajta önként vállalt szakmai-üzleti etikai 
normarendként volt hivatott szabályozni a felek 
együttműködését.  

• A Kódex célja az volt, hogy a magyar termelők megfelelően 
reprezentálva legyenek az élelmiszer-láncok kínálatában 

• A Kódex célja emellett a „tisztességes verseny” 
megteremtése volt, ami „tisztességes megélhetést” biztosít a 
beszállítóknak és a kereskedőknek is.Az EUMSz. 39. 
cikkében foglalt 5 kritériumból csak egyet vett figyelembe. 

• Inkább csak „etikai szabályok”, nem volt kötőereje a 
rendelkezéseknek 
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A GVH ÁLTAL KIFOGÁSOLT RENDELKEZÉSEK 

• Hasonló ajánlat esetén mindig a hazai terméket 

kellett favorizálni 

• A polc-helyek 80%-át hazai termékeknek kellett 

volna adni (20%-nyi külföldi áru a nagy 

láncokban) 

• A külföldi termékeket csak a kínálat 

szélesítésére lehetett volna használni 
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A GVH KÖZBEAVATKOZÁSA 

• A Kódex a versenytörvény hatálya alá tartozik, mivel 
vállalkozások társulásának döntéseként minősül. A piaci 
magatartás kimutatható, így a hatályos magyar és uniós 
versenyjogi szabályok alapján kellett értékelni. 

• A külföldi és a magyar termékek ilyen szintű 
megkülönböztetése a GVH véleménye szerint 
versenykorlátozó lett volna, amely a közös piacot is érintette, 
így EU jogba ütközhetett. 

• A magyar termékek 80%-os arányának kikötése gátolta volna 
a külföldi áruk magyar piacra való belépését, így az uniós 
versenyszabályok (közös piac) megsértésének minősülhetett 
volna. 

• A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított, részben ennek 
hatására a Kódex aláírói visszakoztak  nem volt ok az 
eljárás további folytatására, így az megszüntetésre került, 
jogsértés kimondása nélkül.  

 



VJ-47/2010 – SPAR ÜGY 

• 2010-ben a GVH annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárást, 

hogy a SPAR megsértette-e a Kertv. 7. 
 

-át a teljesítmény arányos 

bónuszrendszer (TAB) alkalmazásával. 

• A vizsgálat során a GVH megállapította, hogy a Spar csak abban az 

esetben forgalmazta adott beszállító termékét, ha az elfogadja, hogy a 

vállalkozás a TAB formájában utólagosan árkedvezményt érvényesít vele 

szemben. 

• A GVH szerint a kereskedelmi törvény alapján a jelentős piaci erővel 

rendelkező kereskedő egyrészt nem írhat elő egyoldalúan díjakat a 

beszállítóival szemben, másrészt kedvezményrendszerük feltételeit 

kötelesek indokoltan kialakítani. 

• A TAB indokolatlan, mert nem ösztönzi a kereskedőt forgalomnövelésre, 

hiszen szélsőséges esetben egyetlen eladott termék után is jár. 
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VJ-47/2010 – SPAR ÜGY II. 

• A GVH határozatban megállapította, hogy a 

SPAR a beszállítóival szemben visszaélt 

jelentős piaci erejével, és 50.000.000 forint 

versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. 

• A SPAR-t a GVH eltiltotta a TAB ilyen formában 

történő alkalmazásától 

• A döntés nem jogerős, mind a végrehajtását, 

mind az érdemét a SPAR bíróság előtt támadta 

meg 
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ÚJ JOGSZABÁLYOK AZ AGRÁRIUM 

TERÜLETÉN 

• 2009. őszén, részben az Etikai Kódex sikertelensége 
után a jogalkotó új jogszabályt alkotott. 

• 2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a 
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 
forgalmazói magatartás tilalmáról (Tfmtv.) 

• 2010. január 1-je óta hatályos 

• Néhány rendelkezés bekerült a Tfmtv.-be a Kódexből. 

• Mivel a jogszabályokra a versenytörvény tárgyi hatálya 
nem terjed ki, a GVH ezen rendelkezéseket már nem 
vizsgálhatta. 



32 

A TFMTV. FŐBB SZABÁLYAI 

• Alapvetően a Tpvt. és a Kertv. rendelkezéseinek a 
duplikálása viszont minden kereskedőre vonatkozik, 
nemcsak a jelentős piaci erejűekre 

• Ezen felül ágazat-specifikus szabályok is találhatóak az új 
törvényben (pl.: a szóbeli szerződés tilalma, az egyoldalú 
szerződésmódosítás tilalma, stb.) 

• Kijelölt hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) 

• A NÉBIH köteles volt felfüggeszteni az eljárását, ha a GVH 
eljárást indított a Kertv. vagy a Tpvt. rendelkezéseinek 
megsértése esetén 

 



A TFMTV. FŐBB SZABÁLYAI II. 

• Hasonlóan a Kertv.-hez generálklauzula (3. § (1) bekezdés) 

illetve taxatív felsorolás (3. § (2) bekezdés) 

• Kifejezetten tiltott magatartások (példálózó felsorolás): 

1. a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást 

eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben 

2. Beszállító általi kötelező visszavásárlás kikötése 

3. a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek áthárítása a beszállítóra 

4. Bekerülési díj felszámítása a beszállítónak 

5. Díj felszámítása ténylegesen nem nyújtott vagy nem igényelt szolgáltatásért 

a beszállítónak 

6. A kereskedő általi akciótartás költségeinek áthárítása a beszállítóra 

7. 30 napon túli fizetés 
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A TFMTV. FŐBB SZABÁLYAI III. 

8. Késedelmi kamat és kötbér kizárása a kereskedő felé 

9. A kereskedő általi, objektíven nem igazolható és a kereskedő működése 

szempontjából külső eseményre nem visszavezethető okból történő 

egyoldalú szerződésmódosítás 

10.A beszállító jogszerű védjegyhasználatának kereskedő általi korlátozása 

11.Önköltség alatti értékesítés a kereskedő által (végső fogyasztó felé) 

12.A kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető 

árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása 

a beszállító felé (kivéve a forgalomösztönző bónuszokat) 

13.Összetétele és érzékszervi tulajdonságai alapján azonos termékek végső 

fogyasztói értékesítési árának a termék származási országa alapján 

diszkriminatív módon eltérő képzése. 
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ÚJ FEJLEMÉNYEK A TFMTV. ALKALMAZÁSA 

KAPCSÁN 

• 2012. augusztus 1-je óta a GVH csak nem 
mezőgazdasági és élelmiszeripari („non-food”) 
termékek vonatkozásában alkalmazhatja a 
Kertv.-t. 

• A „food” termékekkel kapcsolatos jogsértésekre 
csak a Tfmtv. rendelkezései alkalmazhatóak 
(eljáró hatóság a NÉBIH) 

• Az agrár szektor beszállítóit ért sérelmek 
orvoslása így szinte teljesen kikerült a GVH 
hatásköréből 
 



SZAKMAKÖZI TÖRVÉNY 

• A vidékfejlesztési miniszter bizonyos helyzetekben 

szakmaközi szervezetként ismerheti el a termelők 

társulásait (PO – producers organisation, 

1234/2007/EK tanácsi rendelet mintájára) 

• Ágazatonként csak egy szakmaközi szervezet, 

ahhoz bárki csatlakozhat 

• Piacszervezési intézkedéseket foganatosíthat, 

amely bizonyos esetekben mentesül a versenyjogi 

tilalom alól (7. §)GVH és a vidékfejlesztési 

miniszter közösen állapítja meg 
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PIACSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 

MENTESÜLÉSÉNEK FELTÉTELEI 
• nem befolyásolhatja károsan a piacszervezés zavartalan 

működését; 

• nem vezethet Magyarország területén a piacok bármilyen formában 

történő felosztásához; 

• nem vezethet a verseny olyan torzulásához, amely nem feltétlenül 

szükséges a szakmaközi szervezet tevékenysége révén követett 

célok eléréséhez; 

• nem vonja maga után az árak rögzítését, ide nem értve a 

szakmaközi szervezeteknek az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusában foglaltaknak megfelelő tevékenységét; 

és 

• nem teremthet megkülönböztetést és nem szüntetheti meg a 

versenyt a szóban forgó termékek jelentős részére vonatkozóan. 
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A SZAKMAKÖZI TÖRVÉNY 2012-ES 

MÓDOSÍTÁSA 

• 2012. őszén az Országgyűlés módosította a Szakmaközi törvényt 

• Az új rendelkezés (18/A. §) értelmében „Mezőgazdasági termék 

vonatkozásában nem állapítható meg a versenytörvény 11. §-ában 

meghatározott tilalom megsértése, ha a versenytörvény 11. §-a 

szerinti megállapodásból eredően a gazdasági verseny torzítása, 

korlátozása vagy megakadályozása a gazdaságilag indokolt, 

méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem 

haladja meg, és e jövedelem megszerzésétől a megállapodás által 

érintett piac szereplője nincs elzárva, továbbá az Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének alkalmazására nem 

került sor.” 
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A SZAKMAKÖZI TÖRVÉNY 2012-ES 

MÓDOSÍTÁSA II. 

• A mentességet a vidékfejlesztési miniszter állapíthatja meg, 

a GVH köteles kikérni a véleményét (csak magyar 

jogalapon induló eljárásokban) 

• 60 napos határidő a miniszteri állásfoglalásraa GVH 

eljárását eddig felfüggeszti 

• A bírság kiszabását is fel kell függesztenia kartellezőket 

fel kell szólítani a jogsértés abbahagyására, csak ha ezt 

nem teszik meg, azután lehet bírságolni 

• VJ/62/2012 (dinnye ügy), illetve VJ/72/2011 (közbeszerzési 

kartell a zöldség-gyümölcs ágazatban)a GVH szerepe 

kérdésessé vált az agráriumban 
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KÖSZÖNÖM  A 

FIGYELMET! 
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