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A reklámadó

2014. június 12-án L. Simon László

terjeszti be.

Az adóalap félmilliárd forintot meg nem haladó 

része után nem kell a cégeknek reklámadót 

fizetniük.

1. 5 milliárd forintig 1 százalékot,

2. az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 

milliárd forintot meg nem haladó része után 10 

százalékot,

3. 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd 

forint alatt 20 százalékot,

4. 15 és 20 milliárd között 30 százalékot,

5. 20 milliárd forintot meghaladó rész után 40 

százalékot kell adózniuk a médiavállalatoknak.

A 2014. június 11-én megszavazott, majd július 4-én módosított törvény végül a TV2 számára

„kedvezően változott”: így első körben csak az RTL Klubot (Magyarország) terhelte.
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A reklámadó

Következmények

Az RTL tájékoztatása szerint a legfelső adósávba egyedül ők esnek. 

Kiszámolták, hogy 2014-ben az adó várhatóan 15 millió euró terhet jelent a 

vállalat számára.

Európai Bizottság:

1. „az adókulcsok progresszivitása és az elhatárolt veszteségeknek az adóalapból

történő levonására vonatkozó, a törvényben megállapított rendelkezések állami

támogatásnak minősülnek,

2. különbséget tesznek a magas reklámbevételű vállalkozások (…)és az alacsony

reklámbevétellel rendelkező vállalkozások (…) között, (…) reklámadó-kulcsok

progresszív jellege állami támogatásnak minősül

3. szelektív előny

4. nem tűntek összeegyeztethetőnek a belső piaccal”

Az RTL felfedezte a Híradó műfaját: klasszikus kritikai normarendszer.

Magyarul Balóval című háttérműsor
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A reklámadó

Következmények

2016. november 4-én kiadott bizottsági határozat ellen Magyarország keresetet nyújtott be.

2019 júliusában 0%-os adókulcsot állapított meg 2022. december 31-ig bezárólag

2017-ben újra módosítják: 2017. június 30-ig 0%-os, 2017. július 1-től egységesen 7,5%-os

kulcsot vezettek be. Az adó megfizetése alól azok a vállalkozások mentesültek, amelyeknek 

nettó árbevétele nem éri el a 100 millió forintot.

Orbán-Simicska háború

2019 júliusában 0%-os adókulcsot állapított meg 2022. december 31-ig bezárólag

A többször átírt törvényszöveg várhatóan elfogadható lesz az Európai Bíróság számára is.

Juliane Kokott álláspontja szerint a magyar reklámadó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós

jogot

2015 májusában a törvényt úgy módosították, hogy 100 millió forint árbevétel felett 

egységesen 5,3 százalék az adókulcs. 



Gyakorló kérdések:
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1. Hogyan távozik Sálinger Gergő az origo.hu-tól?

2. Mi áll az origo.hu átalakulásának a hátterében?

3. Mi lesz az origo.hu sorsa?

4. Miért előnytelen az eredeti reklámadó-törvény 

az RTL Klub számára?

5. Mit eredményez az RTL Klub esetében az új 

törvény?

6. Minek a hatására és hogyan változik a 

szabályozás?



Képek forrása:

1-2. képek forrása: https://444.hu/2014/06/03/az-origo-foszerkesztojenek-nevevel-

hekkelte-meg-sajat-cimlapjat/

3. kép forrása: https://szabadpecs.hu/2019/01/birosag-fog-donteni-orban-

mediaszornyetegerol/

4. kép forrása: https://24.hu/belfold/2016/09/08/speder-zoltan-57-millio-forintot-kovetel-

a-tv2-tol/

5. kép forrása: https://24.hu/media/2016/09/28/uj-hetvegi-magazinokat-indit-az-rtl-klub/

6. kép forrása: https://pixabay.com/illustrations/learning-hint-school-subject-3245793/

Valamennyi képnél: utolsó elérés ideje: 2020. december 7.
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Kérdés esetén e-mail: rszakacs@irsi.u-szeged.hu

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 

támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító 

számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének 

aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a 

digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásában valósul meg.


