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A VersenyKalauz elkészítésére a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával került sor. 
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Bevezetés  

 

Közösségi oldalak, terméket tesztelő videóbloggerek, véleményvezérek, megannyi reklám és 

ajánlat az interneten – az internetes kereskedelem térnyerését mi maguk, a fogyasztók is 

érezzük. Elég csak belépni a közösségi oldalakra vagy megnézni egy online hírújságot, és 

máris eláraszt bennünket a hirdetések tömkelege.  

 

Ebben a környezetben és helyzetben a fogyasztók kiszolgáltatottak - szemben a hirdetést 

közzétévő vállalkozással -, hiszen ez utóbbi, azaz a kereskedő tökéletesen tisztában van azzal, 

hogy mit reklámoz épp, milyen terméket kínál eladásra és ezt milyen feltételekkel teszi meg. 

Napi szinten ugyanis számos árucikket értékesít. Ugyanez már közel sem mondható el a 

fogyasztókról, akikkel ráadásul az apró betűs részekben számos szerződési feltételt közölnek 

a cégek – ez természetesen minden egyes, különálló vásárlásra igaz. Például egy nemrég 

elkészült felmérés azt állapította meg, ha elolvasnánk egy évben minden egyes, általunk az 

interneten megkötött szerződés általános szerződési feltételeit, majdhogynem száz napig 

tartana az olvasás egy évben. 

 

Természetesen reklámokkal nem csak és kizárólag a virtuális térben találkozunk, hanem nap 

mint nap, akár a boltokban, a nagyobb bevásárlóközpontokban, a tömegközlekedési 

eszközökön, villamoson és a buszon vagy akár az egyes megállókban is. 

 

Legyen szó azonban akár az online reklámokról, akár pedig a személyesen látott 

hirdetésekről, téved az, aki azt gondolná, hogy a reklámozó kereskedő nyugodtan állíthat 

bármit az általa kínált termékről, akár valótlan információkat is, csak azért, hogy felkelte a 

fogyasztók érdeklődését. Sőt! Egyenesen tilos a fogyasztókat megtéveszteni az egyes 

hirdetésekkel, állításokkal, de például ez a tilalom nem csak a reklámokra vonatkozik, hanem 

azokra a tájékoztató levelekre vagy szórólapokra is, amelyeket a mobilszolgáltató küld 

például egy csomagja népszerűsítése érdekében.  

 

Az is tény: a felnőttek rendszerint tudatosabbak, és nagyobb gyanakvással kezelik a 

megtévesztő hirdetéseket, mint a fiatalok. Azonban sokszor még az idősebbek sem tudnak 

mindig eligazodni az egyes reklámok és a megannyi ajánlat között: ez az állítás még inkább 

igaz az iskoláskorúakra, a tanulókra, akik viszont szintén már napi szinten használják az 

internetet és a közösségi oldalakat. Épp ezért pedig - és fiatal koruk folytán - még inkább 

kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nekik kíván segíteni a Közép-Magyarországi 

Fogyasztóvédelmi Egyesület a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával elkészült, 

„VersenyKalauz” c. elektronikus fogyasztóvédelmi tájékoztatóval. 

 

Célunk, hogy eligazítsuk a diákokat a reklámok világában, és tudják azt, hogy rendkívül 

szigorú szabályok védik őket, és nem csak őket, hanem általánosságban is a fogyasztókat a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és reklámokkal szemben. Így nekik is meg kell 

tanulniuk azt, hogy a kellő gyanakvással érdemes kezelni az interneten felbukkanó 

hirdetéseket, különösen, ha előttük a reklámozó kereskedő személye még teljesen ismeretlen.  

 

A VersenyKalauzt egyúttal a megértést segítő, közérthető, mindennapi példákkal is 

színesítjük, amelyek alapját a Gazdasági Versenyhivatal által már jól kimunkált hatósági 

gyakorlat képezi. Kívánjuk, hogy forgassák azt haszonnal a diákok, de akár a szüleik, tanáraik 

és többi, felnőtt társuk is, és bízunk abban, hogy elektronikus brossúránk számukra ugyancsak 

hasznos lesz!  
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I. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok  
 

I.1. Mik azok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok?  

 

Napjainkban számtalan, különféle reklámmal 

találkozunk mind az interneten, mind pedig 

személyesen. Természetesen, meg lehet, és 

meg is van erről személyesen a véleményünk, 

hogy mi magunk készítenénk-e, közzétennénk-

e reklámokat egyáltalán olyan tartalommal, 

amit éppen látunk. Így előfordulhat, hogy 

esetleg annak mondanivalója, üzenete vagy az 

alkalmazott reklámfogás, módszer miatt az 

adott hirdetést elítélendőnek tartjuk. Ahogy az 

is lehet, hogy rendkívül szellemesnek 

gondoljuk, viccesnek, és emiatt az később még akár napokig megmarad a gondolatainkban.   

 

Fontos azonban az, hogy ez csak egyfajta erkölcsi értékítélet, és amit mi például a saját 

véleményünk szerint tisztességtelennek gondolunk, egyáltalán nem biztos, hogy a jog szerint 

is tisztességtelennek minősül.  

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok általános tilalma  

 

Nem mindenki tudja például, hogy külön törvény védi a fogyasztókat a 

tisztességtelen (például: megtévesztő, félrevezető) hirdetésekkel és 

reklámokkal szemben. Ez általánosságban is azt mondja ki, hogy tilos a 

fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat 

alkalmazni.  

 

De mi az egyáltalán és mit jelent, hogy „kereskedelmi gyakorlat” és ki minősül fogyasztónak?   

 

A kereskedelmi gyakorlatok köre szinte végtelen, és az bővebb is annál a fogalomnál, mint 

ami elsőre eszünkbe jut akkor, amikor azt halljuk, hogy „reklám”. Félrevezető, megtévesztő 

lehet természetesen egy reklám is, de minden más egyéb, olyan kereskedelmi kommunikáció 

és hirdetés, marketingtevékenység is, amelyet a vállalkozás azért alkalmaz, hogy az általa 

kínált árut vagy szolgáltatatást népszerűsítse a fogyasztók körében, ösztönözze annak az 

eladását. A fogyasztók azok a magánszemélyek, akik saját használatra veszik meg a terméket, 

így például egy laptopot nem azért rendelnek meg, hogy azt később eladják drágábban, és így 

tegyenek szert nyereségre.  

 

A kereskedelmi gyakorlatok megjelenési formái a mindennapokban  

 

Kereskedelmi gyakorlatnak hívjuk azt is, amikor az autóbusz-megállóban várakozva egy 

plakátot látunk, amely egy terméket vagy egy szolgáltatást népszerűsít. De ide tartozik az is, 

ha ugyanezt a plakátot például már az autóbuszon, villamoson utazva látjuk, akár kicsinyített 

formában, vagy akár az interneten egy online hirdetés keretében, vagy éppen a televízióban. 

Mindezek a reklámok tehát az egyes vállalkozások által alkalmazott, kereskedelmi 

gyakorlatnak is minősülnek egyben. Így megvalósulhatnak akár az interneten, a televízióban, 
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a rádióban, a nyomtatott szóróanyagokban és az újságokban, és a további példákat még 

sorolni lehetne.  

 

A kereskedelmi gyakorlatok tehát, mint az látható, sokféle fizikai formában megvalósulhatnak 

és megnyilvánulhatnak, a fogyasztók érdekében van viszont egy közös szabály. A 

vállalkozásoknak ugyanis tilos olyan kereskedelmi gyakorlatokat alkalmazni, amelyek 

tisztességtelenek. Ennek a betartását Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal, a 

fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a Magyar Nemzeti Bank végzi. 

Védik a fogyasztókat, hogy a kereskedők, szolgáltatók ne 

alkalmazzanak velük szemben jogsértő, tisztességtelen gyakorlatokat. 

Amennyiben például bebizonyosodik az előbb említett hatóságok 

eljárásában, hogy az adott kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen volt, 

akkor akár súlyos bírságot is kaphat a kereskedő. 

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fogalma  

 

Természetesen itt bír jelentőséggel az, hogy a jog szerint általánosságban mely kereskedelmi 

gyakorlatok minősülnek tisztességtelennek. A törvény szerint azok a kereskedelmi 

gyakorlatok tartoznak ide (és tiltottak), amelyek esetében az alábbi, mindkét feltétel egyszerre 

teljesül:  

 

-a kereskedelmi gyakorlat alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója (tehát a 

kereskedő) nem az ésszerűen elvárható szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és 

tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el, és ezzel együtt 

 

-a szóban forgó kereskedelmi gyakorlat érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval 

kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, és ezzel a 

fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna 

meg; vagy pedig erre alkalmas.  

 

A fentieket leegyszerűsítve tehát, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehet bármely, olyan 

reklám, hirdetés, ajánlat és bármilyen egyéb, a vállalkozás által alkalmazott tájékoztatás, 

amikor is a kereskedő nem az elvárható szakismerettel, és a tőle elvárható gondossággal jár el, 

és ennek eredményeként a fogyasztó már nincs abban a helyzetben, hogy tudatos döntést 

hozzon meg, kíván-e például szerződést kötni, vásárolni vagy sem.  

 

Itt jegyezzük meg, hogy a fentiek – és a már említett, a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokra vonatkozó általános tilalom – nem csak és kizárólag az egyes reklámokban tett 

közlésekre vonatkoznak, hanem érvényesek például az egyes vállalkozások által alkalmazott: 

 

-általános szerződési feltételekre, 

-üzletszabályzatokra,  

-hirdetményekre,  

-díjszabásokra,  

-szerződési formanyomtatványokra,  

-a fogyasztóknak szóló levelekre is.  

 

Sőt! Azt is fontos tudni, hogy már önmagában egyetlenegy reklám, egyetlen információközlés 

is minősülhet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak. Így például elegendő, ha egy 



5 

 

megtévesztő reklámot csak és kizárólag egyszer sugároznak a televízióban, és akár már ezzel 

is jogsértést követhet el az érintett vállalkozás.  

 

Még csak arra sincs egyébként szükség, hogy szerződést kössön a fogyasztó az adott, 

megtévesztő reklám hatására a kereskedővel (nem szükséges, hogy ténylegesen is vásároljon 

bármit), és már önmagában az megalapozhatja a reklám tisztességtelenségét, ha a tartalma 

félrevezető. Ahogy az is, ha az adott kereskedői tájékoztatást kizárólag a fogyasztói 

figyelemfelhívás céljából tették közzé az adott termék kapcsán. 

 

Felmerülhet az a kérdés is, hogy mi van a külföldi kereskedőkkel? Rájuk is érvényesek a fenti 

előírások és tilalmak? Hiszen több olyan vállalkozás, webáruház működik külföldön, például 

a szomszédos országokban, amely a fogyasztók számára Magyarországra is szállít.  

 

Röviden a válasz: igen!  

 

Természetesen ilyenkor is védik a hazai fogyasztókat az 

előírások, és tisztességtelennek minősülhet a külföldi 

kereskedő által alkalmazott gyakorlat is, amely 

Magyarország területén fejti ki hatását (ha az 

félrevezető, megtévesztő, azaz fennállnak a korábban 

említett feltételek). Így például, ugyanúgy egy osztrák, 

vagy akár egy lengyel webáruháznak is be kell tartani a 

fenti előírásokat (és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmát), ha a magyar 

fogyasztók számára reklámozza a termékeit – akár az interneten, akár a televízióban, akár más 

egyéb módon teszi ezt meg.   

 

Önellenőrző kérdések, feladatok  

 

1.Az egyik osztálytársad álma, hogy felnőttkorában multimilliárdos nagyvállalkozó lesz 

és elektronikai termékeket fog majd eladni a vásárlóknak interneten keresztül. Azonban 

nem mindegy, hogyan szólítja meg a vevőket! Megosztja Veled azokat a terveit, hogy 

néha talán nagyot mond majd a reklámokban, hiszen 

ezzel könnyen felkeltheti az érdeklődést, és ez a célja. 

Amikor óva inted, legyint, hogy ugyan, ki nézi ezt, és 

azt mondja, bármit lehet állítani a reklámokban, és 

felelősség nélkül! Igaza van? Valóban bármit és 

bárhogyan lehet reklámozni? Írd le neki, mik a 

legfontosabb információk, amelyekre figyelnie kell, és 

milyen következménye lehet annak, ha nem tartja be 

a szabályokat!  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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2. Az egyik, nagy forgalommal bíró vállalkozás piacra dob egy televíziót, és azt a 

reklámban 90.000 Ft-ért hirdeti, holott a boltban – szándékosan – drágábban, 120.000 

Ft-ért lehet csak megvenni. Ezt a reklámot csak egyetlenegyszer teszi közzé, utána 

rögtön leveteti a műsorról, és így akarja kikerülni, hogy azt tisztességtelennek tekintsék. 

A Gazdasági Versenyhivatal előtt ezzel is védekezik, és azt mondja, nem követett el 

semmit, mert nem ismétlődően többször jelentette meg a hirdetést. Sőt arra is 

hivatkozik, hogy nem volt semmilyen káros hatás, hisz egyetlenegy tévékészüléket sem 

sikerült eladnia, még a reklám hatására sem! Igaza van? Válaszodat indokold!  

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Németországban megalapítanak egy nagy webáruházat és a kereskedő vállalja, hogy 

Magyarországra is szállít. Az interneten ezért számos reklámot közzétesz, de sajnos 

ezekről kiderül, hogy olyan tulajdonságokat írnak ki a hirdetésekben, amelyek nem is 

igazak. A kereskedő később arra hivatkozva akarja elkerülni a bírságot, hogy ő nem is 

Magyarországon működik, rá ezért csak a külföldi szabályok vonatkoznak. Vajon okos 

indok ez a részéről, vagy jobban utána kellett volna néznie a dolgoknak, mielőtt 

közzétesz egy reklámot?  

 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 



7 

 

I.2. A szakmai gondosság követelménye, a fogyasztói magatartás és a tudatos döntés 

lehetőségének torzítása 

 

Mint ahogy arról szó volt, a vállalkozások nem tehetnek közzé reklámokat csak úgy, 

bármilyen tartalommal, hihetetlen – és egyben valótlan – ígéretekkel, hanem ezekre szigorú 

szabályok vonatkoznak.  

 

Azaz a kereskedő nem alapozhat arra, nem állíthat bármit a reklámban és nem védekezhet 

azzal, hogy a tudatos fogyasztó úgyis leellenőrzi, miszerint a reklám állítása megfelel-e a 

valóságnak.  

 

Épp ellenkezőleg!  

 

Ugyanis a vállalkozásoknak a kereskedelmi gyakorlatok 

közzététele, megfogalmazása során: 

 

-a szakmai gondosság követelményét be kell tartaniuk, amellett, 

hogy  

 

-az adott kereskedelmi gyakorlat nem torzíthatja a fogyasztói 

magatartást.  

 

A szakmai gondosság követelménye 

 

A szakmai gondosság követelménye azt jelenti, hogy amikor egy kereskedő egy reklámot 

(azaz kereskedelmi gyakorlatot) megfogalmaz és közzétesz, akkor egyrészt az elvárható 

szintű szakismerettel kell eljárnia. Emellett pedig figyelemmel kell lennie arra is, hogy a 

jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelő, elvárható gondossággal járjon el és így 

végezze a reklámtevékenységét.  

 

Mindezek hátterében több ok is áll.  

 

Először is, a fogyasztó a vállalkozással szemben kiszolgáltatott helyzetben van, ismereteik 

nincsenek egymással egyensúlyban. Míg a kereskedő ugyanis napi szinten, akár tömegével 

köt meg szerződéseket és ügyleteket, értékesíti termékeit és szolgáltatásait, addig ugyanez a 

fogyasztóról már nem mondható el. A fogyasztó kizárólag 

magáncélra vásárol, saját használatra, és ezt is csak eseti 

jelleggel teszi meg, kevésbé rendelkezik tehát olyan 

szakismerettel a terméket vagy annak tulajdonságait, és az 

ügy egyéb körülményeit illetően, mint a kereskedő, aki napi 

szinten foglalkozik az értékesítéssel.  

 

A vállalkozásoknak tehát az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel kell eljárniuk. Mit is 

jelent ez? 

 

Egyrészt azt, hogy az adott kereskedelmi gyakorlat (például: reklám, hirdetés, ajánlat, stb.) 

során figyelembe kell venniük a tevékenységükre vonatkozó jogszabályokat, azaz a kötelező 

fogyasztóvédelmi előírásokat. A kereskedő hirdetésének tehát tartalmilag is meg kell felelnie 

a fogyasztókat védő jogi szabályoknak. Példa erre az, hogy az internetes vásárlás esetében a 
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fogyasztó, ha egy webáruházból rendel, akkor tizennégy napon belül a termék átvételétől 

számítva meggondolhatja magát (bizonyos kivételekkel). Visszaküldheti a terméket, ekkor 

pedig vissza is kell kapnia a korábban, általa kifizetett teljes összeget (ezt úgy hívjuk, hogy 

indokolás nélküli elállás).  

 

Ez egyúttal magával vonja azt is, hogy – az ésszerűen elvárható szintű szakismeretre 

tekintettel – a webáruház nem adhat olyan tájékoztatást a reklámban, miszerint a fogyasztó 

csak nyolc napon belül gondolhatja meg magát. Lényeges egyébként, hogy a szakismerettel 

kapcsolatos követelményeknek mind a szerződéskötést megelőző kommunikáció, mind pedig 

a vásárlást követő tájékoztatás során teljesülniük kell. Itt jegyezzük meg ismét, hogy nem 

szükséges a szerződés megkötése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításához, 

és a vállalkozás már elmarasztalható akkor is, ha önmagában a tájékoztatása félrevezető vagy 

nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.  

 

Mindezek mellett a szakmai gondosság 

követelménye abban is megmutatkozik, hogy 

nem lehet olyan állításokat alkalmazni, 

amelyek például megalapozatlanok, azaz - a 

hivatkozottak ellenére - nincsen mögöttük 

semmilyen valós felmérés vagy éppen kutatás. 

Ha tehát egy vállalkozás arra hivatkozik 

például egy reklámban, hogy kutatások alapján 

a terméke hatásos, akkor ezt az ellenőrző 

hatóság felhívására bizonyítania is tudnia kell, 

tudományos alapokon!  

 

Így például, több olyan reklámmal találkozhatunk, amelyek bizonyos gyártók különböző 

kozmetikumait, akár arckrémeket vagy éppen hajsamponokat népszerűsítenek. Itt közkedvelt 

gyakorlat az a vállalkozások részéről, hogy az adott termék valamely, a fogyasztók 

szempontjából kedvező hatását (előnyét) százalékos formában mutatják be. Például azt ígérik, 

hogy a korábbihoz képest 15 %-kal kevesebb ránc lesz az arcbőrön, és a további példákat még 

sorolni lehetne.  

 

A Gazdasági Versenyhivatal e reklámok kapcsán is iránymutatást adott a vállalkozásoknak és 

megfogalmazta az ezekkel szembeni követelményeket. E szerint, ha egy reklámban egy 

vizsgálati eredményre hivatkoznak a népszerűsítés érdekében, akkor abból ki kell derülnie 

már rögtön annak is, hogy az bizonyos, megkérdezett fogyasztók saját véleményén (például: 

saját, kérdőíves felmérés keretében) vagy pedig ennél komolyabb, azaz szakmai, klinikai, 

tehát tudományos és konkrét egészségügyi vizsgálatok eredményén alapszik. Ennek 

megfelelően pedig a reklámban szereplő állításoknak teljes mértékben meg kell felelniük a 

vizsgálati eredményeknek is.  

 

A fogyasztókra egyúttal nagy hatással vannak azok az ígéretek is az egyes reklámokban, 

amelyek valamilyen tudományos szakkérdéssel 

kapcsolatosak. Ugyanakkor, ha ez a bizonyos 

reklámígéret épp olyan tudományos szakkérdéssel 

függ össze, amely az adott tudomány képviselői, azaz 

kutatói és tudósai között még eldöntetlen és a szakmai 

álláspontok megoszlanak, akkor ez a reklámígéret 
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kifejezetten alkalmas a megtévesztésre. Ilyen lehet például az az eset, amelyben a kereskedő 

azt állítja, hogy az általa árusított termék jótékony hatással bíró kémiai összetevőt tartalmaz, 

holott nincs még elfogadott, egységes szakmai álláspont a tudósok között arra nézve, 

miszerint annak tényleg pozitív hatása van-e. 

 

Ismét jó példa a szakmai gondosság követelményére a termék eredetének, származási 

helyének feltüntetése. Sokan szeretnének például a fogyasztók közül olyan termékeket 

vásárolni és kifejezetten azokat keresik, amelyek „magyar termékek” vagy „magyar 

minőséggel” rendelkeznek és ilyen módon is hirdetik, reklámozzák őket. Ennek számtalan 

oka lehet, mint például, hogy támogassák a vásárlással a hazai kis- és középvállalkozásokat, 

de további sokféle magyarázat is lehet erre.  

 

Ugyanakkor, ha egy kereskedő az árucikket (és nem belefoglalva e körbe az élelmiszereket, 

hiszen ezek esetében még további, szigorú feltételek vannak) „magyar minőség” jelöléssel lát 

el vagy így reklámozza, ezt csak akkor teheti meg, amennyiben a termék gyártási, származási 

helyének vagy alapanyagának valóban van bármi köze Magyarországhoz. Ellenkező esetben 

ugyanis a tájékoztatás – és ezzel a kereskedelmi gyakorlat – megtévesztő, azaz tisztességtelen 

lehet.  

 

Újabb példa egyébként az is, hogy a vállalkozásnak a reklám szövegezése során, és 

egyáltalán, a kereskedelmi gyakorlat tanúsítása során figyelembe kell vennie a lehetséges 

fogyasztói értelmezést. Ez tehát azt jelenti, mérlegelni kell azt is, hogy a kínált termék egyes 

tulajdonságait, vagy bármilyen más egyéb, az adott ügylethez, reklámhoz kapcsolódó 

információt a fogyasztók hogyan érthetik.  

 

Itt említjük meg azt az esetet, ha egy vállalkozás promóciós nyereményjátékot hirdet meg az 

általa kínált árucikkek értékesítése, népszerűsítése érdekében. Ez esetben megfelelően 

gondoskodnia kell ugyanis a nyereményjáték kivitelezéséről, és annak egyéb feltételeiről is 

megfelelően szükséges tájékoztatnia a fogyasztókat. A 

nyereményjátéknak egyúttal meg is kell felelnie végig a 

korábban közzétett részvételi feltételeknek, és biztosítani 

szükséges szintén, hogy a feltételeknek megfelelő 

fogyasztók a játékban valóban részt vehessenek. Sőt, ha a 

játékba kerülésnek valamilyen speciális, technikai feltétele is 

volt (regisztráció, stb.), akkor ezt előzetesen a 

vállalkozásnak ellenőriznie is kell, hogy teljesült-e.  

 

A fogyasztói magatartás torzítása  

 

Ahhoz, hogy egy, a fogyasztókkal szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlat (tehát egy a 

vállalkozás által alkalmazott reklám, ajánlat, hirdetés, ÁSZF, levélben foglalt tájékoztatás, 

stb.) tisztességtelennek minősüljön, az is szükséges - a szakmai gondosság követelményének 

megsértése mellett -, hogy torzítsa a fogyasztói magatartást. 

 

A fogyasztói magatartás torzítása azt jelenti, hogy az adott kereskedelmi gyakorlat 

érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos - a szükséges információk 

birtokában meghozott - tájékozott döntésre, és ezzel a fogyasztót olyan ügyleti döntés 

meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy pedig erre alkalmas.  
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Itt is tehát lényeges szempont: még csak az sem 

szükséges, hogy a fogyasztót például egy adott 

reklám megtévessze, hanem elég, ha már 

önmagában - a benne szereplő információk folytán 

- alkalmas a megtévesztésre. Ez egyúttal azt is 

jelenti, hogy ha látunk egy hirdetést például a 

televízióban, ami félrevezető információt 

tartalmaz, de végül nem vásároljuk meg a 

terméket, akkor az adott kereskedelmi gyakorlat 

attól még ugyanúgy tisztességtelennek minősülhet. 

Nem kell tehát, hogy a fogyasztó ténylegesen is vásároljon bármit az adott kereskedőtől a 

megtévesztő reklám hatására, hanem már az önmagában elegendő a hatóság fellépéséhez - az 

előírások megsértése okán -, ha a reklámot (azaz a kereskedelmi gyakorlatot) közzétették és 

az elérhetővé vált a fogyasztók, a nyilvánosság számára és már bárkihez eljuthatott.   

 

A fentieknek megfelelően a fogyasztói magatartás torzítása a hétköznapokban számtalan 

esetet lefed és azok köre rendkívül széles, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakorlata ezt 

több példán keresztül is érzékelteti. Egyértelműen ide tartozik például az, és különösen 

alkalmas a fogyasztói magatartás torzítására (nincs tehát a fogyasztó a tudatos döntés 

helyzetében), ha egy vállalkozás a reklámjában olcsóbb árat közöl ahhoz képest, amennyiért 

valóban árulja az adott terméket, és a két ár közötti eltérés mértéke jelentős.  

 

Már egy újabb példa az - és sokszor találkozhatunk ilyen 

reklámokkal - amikor az adott kereskedő egy terméket úgy hirdet, 

hogy 100 %-ban (tehát csak és kizárólag) természetes anyagokat 

tartalmaz.  

 

Egy konkrét esetben fordult elő például az, hogy egy kereskedő a televíziós reklámjában 

gyógyfüves balzsamot hirdetett és arról azt állította, hogy a termék 100 %-ban természetes 

összetételű és nem tartalmaz semmilyen adalékanyagokat. Később viszont kiderült, hogy a 

természetes anyagokon kívül még 7,8 %-ban nem természetes eredetű összetevők is voltak 

benne. Ezzel a szóban forgó reklám alkalmas volt a fogyasztói magatartás torzítására. Azt az 

üzenetet közölte ugyanis a fogyasztókkal, hogy minden anyag, amelyet a termék tartalmaz, az 

természetes, márpedig ez a vásárlók jelentős részét befolyásolja, hogy pontosan melyik 

árucikket válasszák és vásárolják meg. Ugyanakkor, mint kiderült, a kereskedő által tett állítás 

valótlan volt. Épp ezért pedig, a reklám alkalmas volt egyben arra is, hogy olyan ügyleti 

döntést hozzanak meg a fogyasztók, amelyet egyébként nem hoztak volna meg. Így ezzel a 

reklámmal a vállalkozás megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára 

vonatkozó rendelkezéseket – állapította meg a GVH.   

 

Szintén alkalmas például a fogyasztói 

magatartás torzítására az, amennyiben 

úgy tüntetnek fel egy újságban vagy a 

közösségi médiaoldalakon valamilyen 

terméket népszerűsítő cikket, bejegyzést 

vagy tartalmat, hogy az olvasó számára 

nem derül ki: a reklám közzétevője ezért 

ellenszolgáltatást, azaz anyagi juttatást 

kapott. Amikor ugyanis például egy 
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műsorblokkról felismerjük, hogy az egy reklám, arról egyúttal azt is tudjuk, miszerint azt egy 

cég tette közzé épp annak érdekében, hogy a termékét népszerűsítse és eladja.  

 

Ellenben, ha egy olyan szerkesztői tartalmat olvasunk, amely elsőre semlegesnek tűnik és így 

mutatja be például egy termék tesztjét, akkor azt önkéntelenül is, szakmailag hitelesebbnek 

gondoljuk, hiszen annak a cikknek a megírásáért nem fizettek (gondolják a fogyasztók), és 

feltehetően a cikk szerzőjének saját – nem szponzorált és független – szakmai véleményét 

mutatja be az olvasók tájékoztatása, vagy szórakoztatása céljából. Épp ezért a fogyasztók 

szempontjából egy ilyen, semlegesként bemutatott tartalom nagyobb meggyőző erővel is 

bírhat, mint egy olyan közlés, amelyről tudjuk, hogy egy reklám, tehát annak megjelenítéséért 

cserébe egy cég fizetett a közzétevőnek.  

 

Ha tehát például egy újságban vagy a közösségi médiában megjelent tájékoztatásból, cikkből 

vagy bejegyzésből nem derül ki, hogy annak közzétételéért cserébe a szerző ellenszolgáltatást, 

anyagi juttatást kapott egy kereskedőtől a termékének értékesítése érdekében, akkor ez is 

alkalmas a fogyasztói döntések torzítására. 

 

Később erről még lesz szó, ugyanis ehhez nagyon 

hasonló az az eset, amikor a fogyasztók széles köre 

által, a közösségi média oldalakon követett híres 

emberek („véleményvezérek”) tesznek közzé úgy 

tartalmakat, bejegyzéseket, hogy közben a 

fogyasztók számára nem derül ki, azért cserébe a 

véleményvezér (azaz a bejegyzés közzétevője) 

valamilyen anyagi juttatásban részesült.  

 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

 

1.Az egyik nagyobb vállalkozás piacra dob 

hölgyek számára egy hidratáló kézkrémet, 

amelyet úgy reklámoz, hogy 34 %-kal simábbá 

és feszesebbé teszi a kézbőrt, mint azt 

megelőzően volt. Kell, hogy emögött bármilyen 

felmérés is álljon vagy minden további nélkül 

lehet ilyet állítani? Karikázd be a helyes választ!  

 

1.Természetesen lehet ilyet mondani, és nem is kell, hogy ezt bármilyen felmérés vagy 

vizsgálat megalapozza. A fogyasztók úgyis tudják, hogy mindenki máshogy reagál a 

termékre, és az egész csak reklám. 

2. Csak akkor lehet ilyen hirdetést közzétenni, ha mögötte valós szakmai felmérések vannak, 

sőt annak is ki kell derülnie, hogy tudományos vizsgálat áll a háttérben vagy csak 

megkérdezték több vásárló véleményét!   

3. Jelen esetben nem, és kizárólag akkor kell, hogy álljon mögötte valós felmérés, ha arra 

hivatkoznak, hogy legalább 50 %-kal jobb hatás érhető el a kozmetikai termékkel, mint 

korábban!  

 

2. A Nagyotmondó Kft. olyan fogkrémet árul a fogyasztók számára, amelyről azt állítja, 

hogy egy különleges, új, még nem közismert kémiai anyagot, „Csodórium”-ot tartalmaz, 

amitől sokkal egészségesebbek lesznek a fogyasztók fogai. A fogorvosok közül ezt már 
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többen ismerik, de nagyon-nagyon megoszlanak a szakmai vélemények, hogy a 

Csodórium valóban olyan csodálatos hatóanyag-e, egyesek elismerik, mások viszont 

nem. Közzétehet-e ilyen reklámot a Nagyotmondó Kft? Karikázd be a szerinted helyes 

választ!  

 

1. Természetesen, hiszen a fogorvosok biztosan értenek hozzá, és épp elég, ha már néhányan 

emellett kiállnak! 

2. Közzé lehet tenni bármikor ilyen reklámot, hisz nem is ezen múlik a fogak egészsége, 

hanem magán a rendszeres fogmosáson!  

3. Nem lehet ilyen reklámot közzétenni, mert csak akkor lehet egy összetevőt jótékony 

hatásúnak mondani és hirdetni, ha a szakmai álláspont erre nézve már egységes a szakértők 

között!  

 

3. Egyik nagynénid büszkén újságolja Édesanyádnak, hogy mostanság nagyon szép a 

bőre, mivel egy nagyon drága tusfürdőt használ, amely garantáltan, 100 %-ban csak és 

kizárólag természetes összetevőkből készül, és ezt így is reklámozzák. Édesanyád erre 

nagyot legyint: „Ó Vilma, ne higgy el mindent, amit mondanak, ez csak reklámfogás”. 

Igaza van, valóban nem kell betartani azt az ígéretet, ha azt mondja egy kereskedő, hogy 

100 %-ban, csak és kizárólag természetes összetevőket tartalmaz a termék? Karikázd be 

a szerinted helyes megoldást!  

 

1. Ha ilyen ígéretet tesznek a reklámban, akkor bizony azt be is kell 

tartani, és akár még 5 %-ban sem tartalmazhat mesterséges 

adalékanyagokat a termék!  

2. Anyunak mindig igaza van! 

3. Ha betartják a határt, azaz még 10 % alatt van a mesterséges 

adalékanyagok aránya, akkor el lehet adni így is a terméket és 

szabadon lehet azt állítani, hogy 100 %-ban természetes 

összetevőket tartalmaz.   

 

 

4. Egy hazai, nagyobb sportszergyártó úgy kívánja népszerűsíteni és reklámozni az új 

focilabdáját, hogy egy nyereményjátékot szervez. Mire kell a nyereményjáték szervezése 

során ügyelnie ahhoz, hogy tisztességesen és az előírásoknak megfelelően reklámozza az 

új terméket? 

 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
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I.3.Milyen típusai vannak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak?  
 

Mint arról már szó volt, tilos a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokat alkalmazni, és ez utóbbiak köre rendkívül széles köre lehet.  

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alapesete 

 

Az alapesetet már bemutattuk: így tisztességtelennek minősülnek azok a kereskedelmi 

gyakorlatok általánosságban is,  

 

- amelyekben a vállalkozás megsérti a szakmai gondosság követelményét (nem az ésszerűen 

elvárható szintű szakismerettel, és a jóhiszeműség, tisztesség alapelvének megfelelő 

gondossággal jár el),  

 

- ezzel pedig torzítja a fogyasztói magatartást (azaz érzékelhetően rontja a fogyasztó 

lehetőségét az áruval kapcsolatos tájékozott döntésre, és ezzel olyan ügyleti döntés 

meghozatalára készteti a fogyasztót, amelyet nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas).   

 

Mint látható, ez általános megfogalmazás, amellyel a törvény védi a fogyasztók érdekeit, és a 

benne szereplő feltételeket a hatóságok vizsgálják is egy-egy feltételezett jogsértéskor.  

 

Megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatok  

 

Vannak azonban ennél konkrétabb példák és esetek is, és ez alapján tisztességtelennek 

minősülnek különösen azok a kereskedelmi gyakorlatok, amelyek:  

 

- megtévesztőek vagy pedig 

 

- agresszívek.  

 

Feketelistás kereskedelmi gyakorlatok  

 

Végül a fogyasztók érdekében még több olyan egyéb, meghatározott eset is szerepel, 

amelyeket mindig, minden körülmények között tisztességtelennek kell tekinteni: ez 

utóbbiakat hívjuk „feketelistás eseteknek”.  

 

Ezek már olyan, tipikus példákat és konkrét magatartásokat 

rögzítenek tehát, amelyek megvalósulása súlyos jogsértést 

eredményez.  Olyat, amikor már nem is szükséges vizsgálni 

például, hogy az egyéb feltételek fennállnak-e. Csak egy 

példaként említve, ide tartozik az az eset, amennyiben az adott 

vállalkozás olyan reklámmal hirdet egy árucikket, hogy az 

megkönnyíti a szerencsejátékokban való nyerést. 
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I.3.1. A megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok köre 
 

A megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok körét két további csoportra bonthatjuk, hiszen 

megvalósulhat úgyis a megtévesztés, hogy a vállalkozás: 

 

- kifejezetten olyan ígéretet tesz a reklámban, amely valótlan, 

 

- vagy pedig valamely, fontos információt elhallgat a fogyasztó elől a hirdetésben vagy azt 

nem tünteti fel egyértelműen és pontosan.  

 

Amikor megtévesztő módon állítanak valamit egy termékről....  

 

Megtévesztőnek azok a kereskedelmi gyakorlatok minősülnek, amelyek: 

 

- valótlan információt tartalmaznak, vagy pedig valós tényt (a megjelenés valamennyi 

körülményére figyelemmel) olyan módon jelenítenek meg, hogy megtévesztik vagy pedig 

alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót a termék egy vagy több lényeges 

tulajdonsága tekintetében, és ezáltal 

 

-a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetik, amelyet egyébként nem hozott 

volna meg vagy pedig erre alkalmas.  

 

Ide tartoznak tehát azok a reklámok például, 

amelyek egyértelműen valótlan ígéreteket 

tartalmaznak, vagy pedig egy egyébként valós 

tényt, ígéretet megtévesztő módon jelenítenek meg, 

és ezzel megtévesztik a fogyasztót egy a vásárlás 

szempontjából jelentős kérdés, tulajdonság vagy 

körülmény tekintetében.  

 

A közzétett reklámnak tehát itt sem kell megtévesztenie vagy félrevezetnie a fogyasztót, 

hanem már az is elég, ha alkalmas a megtévesztésre. 

 

Rendkívül széleskörű azon tulajdonságok köre, amelyeket a fogyasztók a termék 

megvásárlása szempontjából jelentősnek tekintenek, nem lehetnek tehát megtévesztőek ezzel 

kapcsolatosan sem a közölt információk.  

 

Ide tartozik például az árucikk összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai: így nem lehet olyan 

információt közölni például, hogy a laptophoz egy egér is jár, ha ez nincs így, vagy pedig egy 

porszívó kapcsán azt ígérik, miszerint az rendkívül energiatakarékos és megadják az erre 

vonatkozó fogyasztási adatokat, miközben az a valóságban jóval magasabb áramfogyasztással 

bír.  

 

Ide soroljuk a termék mennyiségét, származási helyét, eredetét is többek között, így 

megtévesztő lehet az, ha egy árucikk dobozára ráírják, súlyban mekkora kiszerelést tartalmaz, 

és a valósággal ez az adat köszönőviszonyban sincsen (a fogyasztó rovására).  
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Ami pedig a származási helyet, eredetet illeti, az akkor minősül a fogyasztó szempontjából 

lényeges tulajdonságnak, ha a fogyasztók előtt általában nem közömbös, hol gyártották az 

adott terméket. Ilyen lehet például az az eset, ha egy ország híres arról, hogy jó minőségben 

állít elő különböző termékeket, és a fogyasztók épp ezért előszeretettel keresik az érintett 

árucikkeket a piacon. Ide tartozik akár a svájci órák példája, amelyek világhírűek a 

szerkezetük, pontosságuk miatt. Ezért például kifejezetten megtévesztő lehet az a hirdetés, 

amely egy karórát egyértelműen svájciként árul, ha azt valójában Kínában gyártották.   

 

Szintén ilyen, lényegesebb tulajdonságnak minősül az, hogy az adott termék alkalmas-e arra a 

célra, amelyet ígérnek, és amely miatt azt a fogyasztó megvásárolja. Ugyanígy, ide tartozik az 

az eset is, ha megtévesztik a fogyasztót például az árucikk használatával járó, lehetséges 

veszélyekről vagy kockázatokról.  

 

Ugyanitt említjük az adott terméknek az egészségre gyakorolt 

hatását is, amelynek kapcsán szintén nem lehet megtévesztő 

információt közölni. Így, ha például a reklám valamilyen tesztelési 

eredményt is közöl, természetesen annak is valósnak kell lennie és 

nem szabad megtévesztenie a fogyasztókat.  

 

Ismét rendkívül lényeges a fogyasztók számára az adott terméknek az ára, illetve a 

szolgáltatás díja, ahogy az is, hogy a vállalkozás ígér-e valamilyen különleges árkedvezményt 

vagy árelőnyt a terméket illetően. Ez ugyanis épp az egyik legfőbb szempont a fogyasztók 

előtt, amikor eligazodnak az egyes áruk között, és válogatnak a különböző ajánlatok közül. 

Ehhez kapcsolódik, hogy nem csak maga a tényleges ár, hanem a kereskedő által ígért 

megtakarítás mértéke, tehát az ígért árkedvezmény is - az előbb említettek szerint - jelentősen 

befolyásolja a fogyasztói vásárlásokat és döntéseket. Ezek tekintetében sem lehet tehát 

megtéveszteni a fogyasztókat, ahogy annak kapcsán sem, hogy a fogyasztót milyen 

fogyasztóvédelmi jogok illetik meg például a termék hibája vagy pedig internetes vásárlás 

esetében.  

 

Szintén tisztességtelen lehet az a kereskedelmi gyakorlat, ha a vállalkozás egy akciós újságot 

dob be a fogyasztó postaládájába, és e szerint a fogyasztó a porszívót 10.000 Ft-os áron 

kaphatja meg, miközben - azzal egyidejűleg - az üzletében valójában magasabb áron, például 

13.000 Ft-os összegért értékesíti. Ugyancsak tisztességtelen lehet például, ha a kereskedő egy 

leárazást úgy hirdet meg, hogy egy televízió mellett feltünteti az eredeti, 150.000 Ft-os árat, 

és mellette akciós, új árként 100.000 Ft-os összeget jelöl meg, holott a tévé ára sosem volt 

150.000 Ft.  

 

Az árfeltüntetéskor emellett az is nagy jelentőséggel bír, hogy a 

fogyasztók által megfizetendő teljes összeget tüntesse fel a 

kereskedő: tehát azt a végleges díjat, amelyért cserébe a fogyasztó 

az általa kiválasztott termékhez valóban hozzájuthat. Ellenkező 

esetben felmerülhet ugyanis az adott kereskedelmi gyakorlat 

tisztességtelensége.   

 

Ahogy abban az esetben is, ha egy vállalkozás a reklámban a fogyasztót terhelő több, 

különböző költség közül csupán egyet, vagy pusztán néhányat emel ki tetszőlegesen, de nem 

az összeset, a megfizetendő költségek közül.  
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Az egyes leárazásokkal, akciókkal kapcsolatosan további követelmények is érvényesülnek.  

 

Ha egy kereskedő az azonnali megvásárlás esetére ígér kedvezményes árat, azonban kiderül, 

hogy a szóban forgó termék az ígért akciós összegért később is elérhető, az alkalmas a 

fogyasztók megtévesztésére. Így például, amennyiben egy televíziós reklámban azonnali, 

kihagyhatatlan akcióként 50.000 Ft-ért árulnak egy laptopot arra az esetre, ha a fogyasztó 

rögtön betelefonál és azt még a reklám ideje alatt (néhány percen belül) megrendeli, azonban 

kiderül a reklámot követően, hogy a laptop változatlan áron, azaz ugyanúgy 50.000 Ft-ért 

érhető el ugyanannak a kereskedőnek a honlapján, az szintén tisztességtelennek minősülhet.  

 

Szót kell ejteni itt a „kiárusítás” címszóval történő reklámozásról is. Így például megtévesztő 

lehet az, ha a vállalkozás a rendkívüli leárazást nem a normál, heti akciójaként, hanem csupán 

a „kiárusítás” szlogennel hirdette meg, és itt nem utalt arra a tényre, hogy az érintett termék 

csak korlátozott mennyiségben érhető el. Ebben az esetben nem elegendő a fogyasztókat az 

„áruházanként eltérő készletről” tájékoztatni. Ez ugyanis csupán önmagában annyit jelent a 

fogyasztók számára, hogy áruházanként más-más darabszámban áll az adott termék 

rendelkezésre, de ebből még nem derül ki az, hogy az árucikk valójában csak igen korlátozott 

mennyiségben érhető el.  

 

Nem egy esetben fordul elő például az 

interneten, akár a Black Friday, akár más 

akciók keretében, hogy egy kereskedő az 

„akár” szót használja az elérhető 

kedvezmények kapcsán. Így például azt a 

reklámot teszi közzé, hogy „Több száz 

termék vár rád csak egy napon át 70 % 

kedvezménnyel”.  

 

 

Egy hasonló esetben például a Gazdasági Versenyhivatal elmarasztalta jelentős bírsággal az 

egyik hazai webáruházat. Kiderült ugyanis, hogy a kínált termékeknek kevesebb, mint 1 %-a 

volt elérhető csak az idézett, „akár 70 %-os” kedvezménnyel. Márpedig, az „akár” állítás 

megtévesztő akkor, ha az utána foglalt állítás vagy jellemző nem érvényesül az összes 

termékkínálat legalább 10 %-a esetében. Tehát akkor lett volna csak tisztességes ez a reklám, 

ha a ténylegesen elérhető termékek legalább 10 %-a esetében igaz lett volna az, hogy azok a 

jelzett konkrét - és jelentős - kedvezménnyel vásárolhatóak meg. Általános követelmény 

tehát, hogy ha az „akár” állítást alkalmazza egy cég a reklám főüzenetében az elérhető 

kedvezményekre, akkor annak igaznak kell lennie a ténylegesen elérhető termékek legalább 

10 %-ára.  

 

Szintén az eladást ösztönző lehet, ha a vállalkozás 

valamilyen nyereményakciót hirdet meg a reklámban, 

hogy elősegítse az áru kelendőségét, népszerűségét. Ha 

ilyen kereskedelmi gyakorlatot alkalmaz a vállalkozás, 

akkor például tisztességtelen és megtévesztő az, ha a 

reklámban ígért nyereménytárgy nem is létezik, vagy a 

valóságban az értéke nem is éri el azt, mint amelyet a 

hirdetésben ígértek és megjelöltek. Ilyen eset, 
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amennyiben a vállalkozás egy adott áru értékesítését elő kívánja mozdítani, és ezért olyan 

akciót hirdet meg, hogy az első ezer vásárló között kisorsolnak egy 10.000.000 Ft-os autót. 

Ekkor megtévesztő egyértelműen az, ha valójában az autó, tehát az ígért nyeremény nem is 

létezik, vagy pedig értéke csupán 5.000.000 Ft.  

 

Előfordul az is, hogy bizonyos reklámokban a „kedvenc” jelzőt használja az érintett cég. Ez 

ismét olyan, lényeges tulajdonság, amely egyértelműen pozitívan hat a fogyasztókra és 

meggyőző erővel bír. Ha például egy adott élelmiszert úgy reklámoznak, hogy „Magyarország 

kedvenc élelmiszere”, akkor ez egyértelműen alkalmas a fogyasztók figyelmének felkeltésére, 

hiszen előszeretettel választják azokat a termékeket, amelyeket korábban mások már jelentős 

számban megvásároltak és kedveltek, mert az bevált. E tekintetben sem lehet tehát 

megtéveszteni a fogyasztót.    

 

Ugyancsak megtévesztőek azok a kereskedelmi gyakorlatok, amelyek alkalmasak arra, hogy a 

reklámozó vállalkozást vagy pedig annak termékét összetévesszék egy másik kereskedővel 

vagy utóbbinak a termékével, és ezáltal késztetik a fogyasztót olyan ügyleti döntés 

meghozatalára, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy pedig erre alkalmas. Ez 

utóbbiak közé tartozik például az az eset, ha egy vállalkozás olyan árucikket dob piacra, 

amelyet annak akár a neve, formája vagy épp emblémája miatt nagyon könnyen össze lehet 

keverni egy olyan, másik konkrét márka termékével, amely jól ismert a fogyasztók körében és 

nagyon népszerű.  

 

Ennek oka abban keresendő, hogy a fogyasztókat 

a vásárláskor jelentősen befolyásolja az is, hogy 

az adott termék melyik márka vagy gyártó 

terméke. Azok a márkák, amelyeket a fogyasztók 

jól ismernek és hozzájuk a jó minőségű 

árucikkeket kötik, egyértelműen piaci előnnyel 

bírnak a többi márkával szemben és azt jobbnak 

gondolhatják, gondolják a más gyártók 

árucikkeihez képest. Mindezek tehát szintén 

jelentős mértékben befolyásolják a fogyasztók 

döntését és azt, hogy végül az ajánlatok közül 

melyik terméket vásárolják meg.  
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Önellenőrző kérdések, feladatok  

 

1. Igyekeztek szüleiddel nagyfokú tudatossággal eljárni, hogy a környezetet ne 

terheljétek, egyúttal spóroljatok is, és ezért kifejezetten olyan termékeket kerestek, 

amelyek kevés áramot fogyasztanak. Mivel a televíziótok elromlik, ezért venni 

szeretnétek egy másikat. Találtok is egy LED TV-t, amit kifejezetten 

energiatakarékosnak hirdetnek meg, ezt követően viszont horribilis áramszámlát 

kaptok és sokkal többet fogyaszt, mint amit állítottak. Amikor panaszt tesztek, a 

kereskedő azzal védekezik, hogy ez csak reklámszlogen, az energiatakarékosság nem 

érdekel senkit, és nem is lényeges tulajdonság, hiszen egyébként a készülék tökéletesen 

működik. Apukád mondja: való igaz, tűéles a képe és egyébként kifogástalan megy a 

tévé. Tényleg lényegtelen tulajdonság, hogy mennyit fogyaszt egy árucikk és csak az a 

lényeg, hogy működjön? Karikázd be a szerinted helyes választ!  

 

1. Teljesen igaz, és nem számít, hogy mennyit fogyaszt a tévé, ha egyszer kifogástalanul 

működik!  

2. A LED TV-k esetében sajnos igazuk van, hiszen a képernyő speciális, és emiatt tényleg 

nincs ráhatásuk az energiafogyasztásra!  

X. Nincs igazuk, nagyon is fontos az energiafogyasztás egy termék esetében és ezzel sem 

lehet megtéveszteni a fogyasztót!  

 

2. Egyik barátod nagy természetrajongó és mindig az erdőket járja, akár többnapos 

túrákra is elmegy. Épp meséli Neked, hogy az ilyen helyekre elengedhetetlen egy jó 

minőségű bicska. Vett is ezért egy webáruházból egy svájci bicskát, hogy állja a strapát 

rendesen, de amikor kiszállították, akkor látta, rá van írva, hogy Romániában 

gyártották. El lehet adni egy terméket svájci bicskaként, ha azt nem is ott gyártották? 

Karikázd be a szerinted jó választ!  

 

1. Egyértelműen nem a válasz, hiszen a svájci bicskák köztudottan strapabírók, épp ezért szólt 

a döntés emellett a termék mellett! Ebbe bizony beletörhet a kereskedő bicskája, ha így 

reklámozta!  

2. Erről nem tehet a kereskedő, hisz ő is úgy tudta, hogy svájci, már ő is így kapta a gyártótól, 

és nem tudhatta, hogy Romániában gyártották!  

3. Természetesen el lehet adni, hiszen a szériaszám alapján a terméket az interneten be 

lehetett volna azonosítani! Jobban oda kellett volna figyelni a vásárláskor.  

 

3. Hatalmas akciókkal jönnek a karácsonyi ünnepek, és már 

nagyon várod, hogy ajándékokkal lephesd meg a szeretteidet! 

Látod is az egyik nagyobb webáruház ajánlatát, ami úgy szól: 

„Vásárolj most, akár 90 %-os kedvezménnyel több ezer 

termék közül!!!” Mikor azonban felmész az internetes 

honlapjára, egyáltalán nem látsz ekkora mértékű akciókat!  

Amikor panaszt teszel, a vállalkozás azt válaszolja, hogy 10.000-ből 500 termék valóban 

elérhető volt 90 %-os kedvezménnyel! Megteheti ezt egy kereskedő? Válaszodat 

indokold!  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Amikor a megtévesztés valamilyen információ elhallgatásával valósul meg... (megtévesztő 

mulasztás) 

 

Megtévesztőnek minősülnek azok a kereskedelmi gyakorlatok is, amelyekben a vállalkozás 

valamely, a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges jelentős információt elhallgat, 

elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és 

ezzel a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott 

volna meg, vagy erre alkalmas. Itt tehát a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelensége abban 

nyilvánul meg, hogy a fogyasztóval elmulasztanak közölni vagy nem pontosan közölnek egy 

olyan, lényeges tényt vagy körülményt, amely egyértelműen befolyásolja vagy befolyásolná a 

fogyasztót a vásárlásban. Ezeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat soroljuk a 

megtévesztő mulasztások közé. Ide kapcsolódik például a vásárlásra felhívás esete. Így, ha az 

adott reklámban a vállalkozás a fogyasztót vásárlásra hívja fel, és lehetővé teszi az árucikk 

megrendelését, feltüntetve az áru jellemzőit és árát, ott szintén több tekintetben megvalósulhat 

a megtévesztés. Ilyen lehet, amennyiben az áru valamely lényeges jellemzőjét mulasztják el 

közölni vagy nem közlik pontosan, vagy az árucikk áráról kap a fogyasztó megtévesztő 

információt, vagy épp a fizetés, szállítás feltételeiről. Ez utóbbiakra jó példa az az eset, ha 

internetről rendel a fogyasztó és a webáruház a honlapon feltüntetett, fizetendő végösszegen 

felül még kiszámlázza a kiszállítás költségét (a postaköltséget vagy a futárszolgálat díját) is, 

úgy, hogy erről korábban sehol sem adott tájékoztatást. Ilyenkor ugyanis úgy hiheti a 

fogyasztó, hogy a kiszállítás ingyenes, márpedig sokakat ez is motivál az online megrendelés 

leadásakor.  

 

Nem egyszer például a fogyasztók különböző, online bannerek (felugró vagy villogó, 

kisméretű hirdetőablakok az interneten, rövid szöveggel) révén értesülnek az akciós 

ajánlatokról, amelyek kattintást követően tovább vezetnek a vállalkozás internetes honlapjára, 

azaz a webáruházba. Általánosságban a reklámokkal szembeni követelmény az is, hogy a 

fogyasztók megtévesztése elkerülése érdekében azok szövege valós legyen, és ne is 

hallgassanak el például az akció megítélése szempontjából jelentős követelményt. A 

tájékoztatásnak tehát teljes körűnek kell lennie. Az azonban, hogy ez utóbbi követelmény 

megvalósul-e egy adott online bannerhirdetésnél és ott a kereskedő betartotta-e az előírásokat, 

csak esetről esetre dönthető el. Így például nem minősül megtévesztőnek az ilyen formában 

történő hirdetés akkor, ha a bannerhirdetés szövegének a helyes értelmezéséhez szükséges 

információ már pusztán egyszeri továbbkattintással, bármilyen további nehézség nélkül 

megismerhető a webáruház internetes honlapjáról. 

 

Önellenőrző kérdés, feladat  

 

Édesapád megrendelt egy elektromos borotvát az internetről, amit 

14.000 Ft-ért tettek közzé úgy, hogy ez már a teljes fizetendő összeg, 

ezt át is utalta előre. Mikor azonban kiszállítják, a futár még 2.000 Ft-

ot kér tőle a kiszállításért. Amikor Apukád panaszt tesz, a kereskedő 

azt mondja, hogy sejthette volna, hogy a kiszállítás nincs ingyen, 

„miért nem telefonált és bizonyosodott meg róla”?! Igaza van a kereskedőnek? 

1.Nem, ez nincs így, hiszen a fizetési és a szállítási feltételek lényegesek, e tekintetben sem 

lehet megtéveszteni a fogyasztót!  

2. Igaza van, hisz az internetes vásárlásra más szabályok vonatkoznak!  

3. Ma már semmi sincs ingyen, sejteni lehetett volna, hogy van a kiszállításnak valami extra 

díja!   
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I.3.2. Az agresszív kereskedelmi gyakorlatok köre  

 

Vannak olyan kereskedelmi gyakorlatok is, amelyek azért minősülnek tisztességtelennek, 

mert például zaklatják, sürgetik a fogyasztók az akaratuk ellenére vagy más hasonló, 

tisztességtelen eszközzel befolyásolják, és így kívánják őket rávenni a vásárlásra.  

 

Az ilyen és ehhez hasonló kereskedelmi gyakorlatokat nevezzük agresszív kereskedelmi 

gyakorlatoknak.  

 

Ezek lényege, hogy a vállalkozás olyan - akár pszichés, akár fizikai - nyomásgyakorlást 

alkalmaz a fogyasztóval szemben, ami jelentősen korlátozza, vagy pedig alkalmas arra, hogy 

jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos döntését (választási szabadságát), 

és emiatt a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem 

hozott volna meg, vagy pedig erre alkalmas.  

 

Egy adott kereskedelmi gyakorlat megítélésénél, miszerint az 

agresszív-e, egyébként több, különböző körülményt kell 

figyelembe venni. Így ha például a vállalkozás képviseletében 

eljáró ügynök úgy tukmál rá egy terméket a fogyasztóra, hogy 

közben fenyegető, félelemkeltő módon kommunikál vagy ehhez 

hasonló szavakat használ, vagy becsmérli a vásárlót, az 

megalapozhatja a gyakorlat tisztességtelenségét, de természetesen 

az is, ha megfenyegetik a fogyasztót.  

 

Az utóbbira jó példa az az eset, amelyben az érintett vállalkozás az időskorú fogyasztókat egy 

termékbemutatóra hívta el. Itt többórás előadást kellett végighallgatniuk, amelyen értékesítési 

céllal mutattak be számukra több, különböző árucikket és mindeközben el sem hagyhatták az 

előadótermet, akár azért, hogy igyanak egy pohár vizet vagy más okból. Az ilyen és ehhez 

hasonló esetben például előfordulhat, hogy a fogyasztó csak azért ír alá egy több százezer 

forintos szerződést, hogy kimehessen a teremből – épp ezért ez agresszív kereskedelmi 

gyakorlatnak minősül.   

 

Önellenőrző kérdés, feladat  

 

Nagyszüleidet elhívják egy termékbemutatóra egy hotelbe, ahol különböző 

„csodatermékeket” mutatnak be nekik eladás céljából. A vállalkozás képviselője szerint 

az egyik, gyógyhatású lézerkészülék fantasztikus áron van, potom 500.000 Ft-ért, de ha 

ott és azonnal megveszik, akkor elvihetik 290.000 Ft-ért. Nagyszüleid azt válaszolják, 

hogy nincs náluk ennyi készpénz, mire ezt mondja nekik az értékesítő: „Minek jöttek ide, 

ha még ennyit sem tudnak kifizetni? Miért rabolják a drága időmet? Egyébként is, majd ha 

vesznek valamit, akkor mehetnek csak ki a teremből!” A rendezvény után pedig azt 

tapasztalják nagyszüleid, hogy az ügynök még tovább hívogatja őket telefonon, pedig 

mondták neki, nem akarnak semmit sem venni! Megfelel mindez az előírásoknak? 

Válaszodat indokold részletesen!  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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I.3.3. Milyen kereskedelmi gyakorlatok minősülnek minden esetben tiltottnak? (a 

„feketelista”)  

 

Vannak bizonyos kereskedelmi gyakorlatok 

és magatartások, reklámok, amelyek, ha 

megvalósulnak, úgy nem is szükséges már 

vizsgálni további körülményeket. Ezt az 

indokolja, hogy olyan, súlyos jogsértést 

valósítanak meg, amelyeket mindenképpen 

tilalmazni szükséges a fogyasztók érdekében. 

Ezeket hívjuk összefoglaló névvel 

„feketelistás” kereskedelmi gyakorlatoknak, 

amelyek alkalmazása mindig tiltott.  

 

Csalogató reklámok, egyéb akciók  

 

Ide tartozik a csalogató reklám példája. Ez azt jelenti, hogy az adott kereskedő a reklámban 

egy áru megvásárlására hívja fel a fogyasztót, feltüntetve a vételárat, holott tudja azt, hogy a 

konkrét, meghirdetett árucikket - vagy azt helyettesítő terméket - a kínált áron nem fogja tudni 

megfelelő időtartamig, és mennyiségben szolgáltatni a fogyasztók számára, vagy más 

vállalkozástól beszerezni.  

 

Ilyen lehet az az eset, amikor egy televíziót meghirdetnek rendkívül akciósan, számtalan 

internetes reklámban és akár több, országosan terjesztett újságban, például 100.000 Ft helyett 

csak 45.000 Ft-ért, tudva, hogy a fogyasztók ezen kapva kapnak, de azzal is tisztában van 

teljesen a kereskedő, hogy a készülékből rendkívül kevés van, az már az első percekben el fog 

fogyni, és tudja már jó előre, hogy nem fog tudni eleget tenni a vásárlók rohamának. Épp ez a 

csalogató reklám lényege: annak a hátterében ugyanis az áll, hogy ha a fogyasztó elmegy egy 

kiválasztott áruért a boltba vagy áruházba - de a kívánt termékből már nincs egy sem -, akkor 

úgysem megy el üres kézzel, ha egyszer már ott van, és biztos fog más egyebet is vásárolni. 

Akár egy tévét, dupla áron, a meghirdetett 45.000 Ft-os összeghez képest.  

 

Itt kell röviden ismét kitérnünk a korábban már említett, 

„készlet erejéig” tartalmú hirdetésekre. Ha ugyanis a 

vállalkozás ilyen, vagy ehhez hasonló kijelentést alkalmaz - 

annak érdekében, hogy így hárítsa el magáról a felelősséget 

a hamar elfogyó termék miatt - az még önmagában nem 

mentesíti a jogsértés alól. Így, ha egy kereskedő a „készlet 

erejéig” címszóval árul egy terméket rendkívül 

kedvezményesen, és nem tudja azt a kínált áron a megfelelő 

időtartamig és mennyiségben szolgáltatni, és tudta jó előre 

azt is, hogy ez így fog történni (hogy nem fogja tudni 

kielégíteni a vásárlói igényeket), azonban ezt elhallgatta a 

fogyasztók elől, akkor az a reklám szintén tisztességtelen.  

 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha az adott kereskedő egy rendkívül kedvező akciót hirdet 

meg, de például rendkívül alacsony számban áll csak rendelkezésre az érintett termék, akkor 

erre kifejezetten fel kell hívnia a fogyasztók figyelmét a reklámban. Ebben az esetben sem 

elegendő tehát önmagában a „készlet erejéig” kifejezés használata, hiszen a fogyasztó 
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számára az semmilyen különösebb jelentéstartalommal nem bír. Így abból még nem lehet 

leszűrni azt, mennyi van ténylegesen a konkrét termékből készleten.  

 

Természetesen ez nem jelenti, nem jelentheti azt sem, miszerint az adott kereskedőnek az 

akció időtartama alatt végig biztosítania kell, hogy az adott termék elérhető legyen a 

fogyasztók számára. Nem várható el tehát a kereskedőtől sem, hogy a leárazás teljes idejére 

garantálja akár az érintett termék, vagy pedig az azt helyettesítő termék szolgáltatását. A 

vállalkozás kötelezettsége egész pontosan tehát az, hogy megfelelően felkészüljön az általa 

vállalt ígéret teljesítésére. E szerint pedig, amikor a reklámot meghirdeti, akkor azt - például a 

termék akciós árának mértékét, a pontos készletmennyiséget, és a reklám hatókörét tekintve - 

abban a hiszemben kell megtennie, hogy az árucikket megfelelő időtartamig és mennyiségben 

fogja tudja árulni a fogyasztók részére.  

 

A reklám hatókörét illetően egyébként fontos szerep jut az alkalmazott kommunikációs 

csatornának is, hiszen attól is függ, hogy az hány fogyasztóhoz jut és juthat el. Ha például a 

kereskedő korábban nem alkalmazott televíziós hirdetést, de ezután már egy olyan csatornán 

hirdeti meg a terméket, amely nagy nézettséggel bír, akkor alappal számíthat arra is, hogy a 

reklám nagyobb érdeklődést vált majd ki a fogyasztókból, és emiatt a terméket többen is 

fogják keresni.  

 

Ide kapcsolódik az a példa is, ha a kereskedő azt állítja egy termékről – valótlanul –, hogy az 

csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon 

korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezt azzal a céllal teszi, hogy a fogyasztót az azonnali 

vásárlásra bírja rá (így a fogyasztó nincs abban a 

helyzetben, hogy tudatos, megfontolt döntést hozzon). 

Ez utóbbira szintén több esetet találni. Így ilyen lehet 

például, ha a kereskedő egy márkás mikrosütőt kínál, a 

reklámban pedig azt állítja, hogy maga a termék 

csupán rendkívül korlátozott számban érhető el és a 

meghirdetett áron kizárólag egy napig vásárolható 

meg, holott az érintett árucikkek tömegével sorakoznak 

hátul a raktárban, és másnap ugyanilyen áron értékesíti 

továbbra is a terméket.  

 

A fogyasztói jogok saját ajánlatként történő bemutatása  

 

Ugyancsak feketelistás magatartásnak minősül az, ha a vállalkozás a reklámjában a fogyasztói 

jogokat olyanként mutatja be, mintha azokat kizárólag saját maga biztosítaná, önkéntes 

döntése alapján – ugyanis számos olyan dolog van, amiről nem dönthet a kereskedő szabadon, 

mert arra jogszabály kötelezi. Így például ide tartozik az az eset, amennyiben a kereskedő egy 

általa árusított, 100.000 Ft-os új számítógépet úgy reklámoz, hogy arra „csak most, egyéves 

ingyenes kijavítási garancia jár, ha meghibásodna”. Ez feketelistás és tiltott kereskedelmi 

gyakorlat, hiszen a jótállás (amelyet a hétköznapokban úgy hívunk, hogy garancia) ilyen 

esetben automatikusan és jogszabály folytán vonatkozik a termékre.  

 

Bizonyos vételár (általában 10.000 Ft) felett ugyanis, amennyiben újonnan eladott, tartós 

fogyasztási cikkről van szó (mint például: laptop, televízió, számítógép, monitor, és a 

példákat még sorolni lehetne), akkor egyéves kötelező jótállás vonatkozik a termékre. Ez azt 
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jelenti, hogy ha az egyéves jótállási idő alatt bármi hiba van a készülékkel (nem működik, be 

sem kapcsol, stb.), akkor a kereskedőnek egyébként is kötelező bebizonyítania, miszerint a 

hiba oka csak később, a vásárlás után keletkezett. Ha pedig ezt nem bizonyítja be, ki kell 

javítania ingyen vagy ki kell cserélnie díjmentesen a tévét egy új, hibátlan készülékre. A 

szóban forgó példában tehát, nem a kereskedő saját döntésén múlik valójában az egyéves 

jótállás biztosítása, és arra amúgy is köteles lenne. Nem lehet ezért ezt például úgy 

reklámozni, hogy azt a kereskedő a saját döntése alapján biztosítja csak, és amúgy erre nem 

lenne köteles.  

 

Szerkesztői tartalomnak álcázott reklámok, véleményvezérek 

 

Szintén tiltott például mindig, minden körülmények között az az eset, ha az írott vagy 

elektronikus médiában egy adott árucikk értékesítése, népszerűsítése érdekében olyan 

szerkesztői tartalmat (cikket, írást, publikációt, blog-bejegyzést, posztot, és a további példákat 

még sorolni lehetne) úgy használnak, hogy a fogyasztó számára nem derül ki, miszerint az 

érintett kereskedő cserébe valamilyen ellenszolgáltatást adott (tehát fizetett érte vagy más 

anyagi juttatást nyújtott).  

 

Ezeket a tartalmakat hívjuk szakértői tartalomnak 

álcázott reklámnak. Erre ugyancsak jó példa az 

úgynevezett „véleményvezérek” (ismert és 

népszerű emberek) esete a közösségi oldalakon, 

akiknek az oldala akár több tízezres, százezres 

nagyságrendű kedvelővel rendelkezik, és többször 

tesznek közzé olyan bejegyzéseket - népszerűsítve 

például valamilyen konkrét árucikket vagy 

szolgáltatást -, hogy a fogyasztók (az oldalt 

kedvelők és követők) azt hihetik, az ismert ember 

a saját, szubjektív véleményét osztja meg velük.   

 

Azonban rendre az derült ki a Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai alapján, miszerint 

általában ezek az ismert emberek valamilyen anyagi ellentételezésben, juttatásban részesültek 

azért cserébe, hogy közzétették az adott bejegyzést, így népszerűsítve a terméket vagy 

szolgáltatást, de a fogyasztók számára ez nem derült ki. Ilyen lehet az az eset, ha például egy 

ismert énekesnő vagy színésznő, tévés személy egy adott szépségszalon termékét vagy 

szolgáltatását, akár fogfehérítését dicséri a közzétett videójában, miközben nem tünteti fel, 

hogy valójában - ezért cserébe - fizettek neki. Ez jelen esetben például tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatnak minősül, és ennek okán a már említett feketelistás, tiltott 

cselekmény is.  

 

A gyermekek vásárlásra történő felhívása  

 

A gyermekek különösen védendő fogyasztóknak minősülnek, hiszen koruk folytán 

kiszolgáltatottak, és kevésbé tudják emiatt megítélni ésszerűen a fogyasztóknak szóló 

reklámokat.  

 

Ezzel függ össze, hogy tisztességtelennek minősül különösen az, ha a reklámban egy 

gyermeket arra szólítanak fel, hogy vegye rá szüleit, vagy pedig más felnőttet a reklámozott 
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termék megvásárlására. Ennek tipikus példája az az eset, ha esetleg egy a gyermekeknek szóló 

műsorblokkban, két rajzfilm között a televízióban akciófigurákat vagy más egyéb játékot 

reklámoznak és az a felszólítás hangzik el, hogy „Győzd meg szüleidet, hogy vegyék meg 

neked a legújabb modellt!”.  Megjegyezzük, ez esetben sem szükséges az, hogy a vásárlás 

ténylegesen megvalósuljon (azaz a szülő vagy pedig más felnőtt meg is vegye a reklámozott 

árut), hanem már az a reklám is jogsértő, amelyik a fenti felhívást tartalmazza és közvetíti 

üzenetként a gyermekek felé.  

 

Sőt az előbb említett körbe tartozik az az eset is, ha a kereskedő nem a szó szerinti „vásárlás” 

szót használja a gyermekeknek címzett reklámban, hanem egyéb módon ösztönzi a kiskorút 

arra, hogy akár pénzért, akár ingyenesen megszerezze a reklámozott árut.  

 

Ilyen volt például az az eset, amelyben az egyik kereskedő 

játékkutyákat és egyéb játékokat reklámozott különböző 

reklámfilmekkel és plakátokkal, amelyben a „Gyűjtsd 

össze mindegyiket!” felhívás szerepelt. A termékek 

esetében nem lehetett látni kívülről, mit is rejt a doboz, így 

az összegyűjtéshez valóban az árucikk megvásárlására volt 

szükség, ráadásul ezekkel a reklámok elsősorban a még 

fiatalabb gyermekeket, azaz a 10 év alatti korosztályt 

célozták meg. Ez a kereskedelmi gyakorlat tehát szintén 

tisztességtelen volt, tekintettel arra, hogy közvetlenül arra 

szólította fel a gyermekeket, vetessék meg szüleikkel vagy más felnőtt segítségével a 

játékokat.  

 

Ehhez hasonló volt az a másik eset, amelyben az érintett lapkiadó cég arra hívta fel a 

gyermekeket, hogy gyűjtsék a matricákat – ez utóbbiakat viszont már csak a cég által árusított 

magazinok tartalmazták, a matricákat önállóan nem lehetetett megvásárolni. Az újságokat 

tehát mindenképp meg kellett venni ahhoz, hogy a matricához a gyermekek hozzájussanak. A 

konkrét példában így a matrica megszerzése nem valósulhatott meg a magazin megvétele 

nélkül, a matricák gyűjtésére való felhívás ezért egyet jelentetett a gyermekeknek a magazin 

megvásárlására való felhívással.  

 

Egyéb feketelistás gyakorlatok  

 

A fentieken túl tilos még – többek között – olyan tájékoztatást adni a fogyasztónak és azzal 

győzködni őt, hogy ha nem vásárol az adott kereskedő eladójától vagy ügynökétől, akkor az 

utóbbi alkalmazottnak az állása veszélybe kerül.  

 

Szintén tisztességtelen az, ha a vállalkozás valótlanul állítja azt, hogy felhagy a 

tevékenységével. Ennek élő példája az, amikor egy olyan reklámot látunk, amely szerint a 

vállalkozás üzlete bezár végleg egy héten belül, és csak most, erre való tekintettel hatalmas, 

akár 90 %-os akciók várják a fogyasztókat – és egy hónap múlva még mindig kint látjuk 

ugyanezt a feliratot, és az üzlet ugyanúgy működik tovább.   

 

Tisztességtelen továbbá az olyan reklám is mindig, ami azt állítja, hogy ha az adott árut 

(például: „szerencsehozó nyakláncot” vagy „talizmánt”) a fogyasztó megvásárolja, akkor 
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nagyobb eséllyel lehet lottó ötöse. Tilos ugyanis annak állítása, hogy egy termék megkönnyíti 

a szerencsejátékokban való nyerést.  

 

Szintén nem lehet emellett azt állítani valótlanul, hogy az érintett termék, amit kínálnak a 

fogyasztóknak, az alkalmas a különböző betegségeknek a meggyógyítására. Itt megjegyezzük, 

hogy már az is gyógyhatásra vonatkozó állításnak minősül, ha egy vállalkozás azt ígéri a 

reklámjában, miszerint az árucikk alkalmas az adott betegség vagy annak tüneteinek 

megelőzésére, kezelésére.  

 

Ugyancsak törvénybe ütközik, ha például egy a fogyasztónak címzett reklámújságban, de akár 

e-mailben is, már egy olyan számlát, vagy fizetési felszólítást küldenek, amelyből a címzett 

tévesen azt gondolhatja, hogy az adott terméket már megrendelte.  

 

Szintén tiltott az is, ha egy fogyasztóban azt a látszatot keltik, hogy nem hagyhatja el a boltot 

egészen addig, amíg nem vásárol valamit. Egyúttal tisztességtelennek minősül az az eset is, 

amennyiben egy házaló ügynök állandóan becsenget a fogyasztó otthonába, annak ellenére, 

hogy a fogyasztó már kijelentette, miszerint nem kíván tőle venni semmit egyáltalán.  

 

Ugyancsak „feketelistás” az az eset, amely szerint a fogyasztóban hamisan keltenek olyan 

benyomást, hogy már megnyert vagy meg fog nyerni egy nyereményt, ha az a nyeremény a 

valóságban nem is létezik.  

 

A fenti esetek kapcsán meg kell jegyezni, hogy még ez sem volt kimerítő jellegű felsorolás, 

hiszen egész pontosan harmincegy konkrét, nevesített olyan eset van, amelyet a már említett 

feketelista tartalmaz, és amelyek minden körülmények között tisztességtelennek minősülnek.  

 

Önellenőrző kérdések, feladatok  

 

1. Unokatestvéred fel van háborodva. Meséli Neked, hogy 

látott egy nagyon kedvező akciós ajánlatot egy 

reklámújságban és arra kapta fel a fejét, hogy „Két hétig 

akció! Laptop 59.999 Ft-ért!”. Mikor azonban elment a 

boltba, már az összes ilyen termék elfogyott! Ő viszont úgy 

tudja, a kereskedőnek kötelessége garantálni és biztosítani 

minden körülmények között, hogy a termék ne fogyjon el a 

meghirdetett akció ideje alatt. Igaza van? Karikázd be a 

szerinted helyes megoldást!  

 

1. Igaza van, hiszen ha a kereskedő meghirdet egy akciót két hétig, akkor vállalnia és 

biztosítania kell ennek a feltételeit teljes körűen, garantálnia kell, hogy a fogyasztó 

hozzájusson a meghirdetett áron a termékhez és ez utóbbi ne fogyjon el!  

2. Nincs! A kereskedő kötelessége csak az, hogy megfelelően felkészüljön az általa vállalt 

akciós ígéretek teljesítésére. Ha megalapozottan gondolja, hogy felkészült a vásárlói igények 

kiszolgálására, akkor ezzel teljesítette a kötelezettségét.   

3. Nincs igaza, hiszen, ha az akció időtartama egy hétnél tovább tart, akkor már valóban 

garantálnia kell, hogy a fogyasztó hozzájusson a meghirdetett áron a termékhez és az ne 

fogyjon el!  
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2. Az egyik webáruház internetes honlapján a következőt látod: „Kihagyhatatlan ajánlat! 

Új okostelefon 50.000 Ft-ért, csak most egy év kijavítási garanciával is, ha gyári hiba 

van!”. Megfelel ez a reklám a követelményeknek? Válaszodat indokold!  

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
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3. Nagymamád pont újságolja, hogy az egyik délelőtt nézte a tévét, és ott az egyik 

reklámblokkban egy „Pénzbevonzó Csodaelefántot” reklámoztak, amely a mágikus 

energiák révén szerencsét hoz, és könnyebben nyerhet a lottón. Szabad ilyen reklámot 

közzétenni? 

 

1. Természetesen igen, hiszen mindenki tudja, hogy ez csak reklámfogás és nem lehet igaz!  

2. Természetesen igen, hiszen tudományosan bizonyított tény, hogy a „Pénzbevonzó 

Csodaelefánttal” szerencsénk lesz, ezt brit tudósok is kimutatták.  

X. Egyáltalán nem lehet ilyen reklámot közzétenni, és ez minden körülmények között 

tisztességtelennek számít!  

 

4. Az egyik gyerekcsatornán arra leszel figyelmes, hogy 6 éves kishúgodat két rajzfilm 

között egy reklám a következőekre szólítja fel: „Gyűjtsd most Te is össze valamennyi 

pónilovacskát, már elérhető valamennyi üzletünkben!”. Tisztességes-e ez a reklám és 

megfelel-e az előírásoknak? Válaszodat indokold részletesen!  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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I.4. Mely hatóságok védik a fogyasztókat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 

szemben?  

 

Három, különböző hatóság is őrködik a fogyasztók védelme érdekében, azért, hogy ne 

kerüljön sor velük szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazására.  

 

Alapesetben a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, azonban, ha a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat például egy pénzügyi szolgáltatás reklámjához kötődik (így például egy bank vagy 

egy biztosító népszerűsíti benne a szolgáltatását), akkor a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) 

tartozik az ügy. Az MNB látja el ugyanis a pénzügyi fogyasztóvédelem feladatait, és ellenőrzi 

többek között azt is, hogy a pénzügyi szolgáltatók (bankok, hitelintézetek, pénzügyi 

vállalkozások, biztosítók, lakástakarék-pénztárak, befektetési vállalkozások, stb.) ne tévesszék 

meg ajánlataikkal a fogyasztókat.  

 

Előfordulhat olyan eset is, amikor az adott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat már olyan 

széles körben valósul meg, hogy az már a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. 

Ezek az esetek már a Gazdasági Versenyhivatalhoz tartoznak.  

 

Az, hogy egy adott kereskedelmi gyakorlat valóban érinti-e érdemben a gazdasági versenyt, 

több különböző tényezőtől is függ. Így ide tartozik például az, hogy az adott kereskedelmi 

gyakorlat milyen széles körben valósult meg, így mely földrajzi területen jutott el a 

fogyasztókhoz vagy épp, hogy hány üzlet, bolt érintett pontosan az ügyben (hány üzletben 

rakták ki a reklámplakátokat, stb.). De ugyanígy figyelemmel kell lenni arra a kommunikációs 

módszerre, amelyet a vállalkozás alkalmazott.  

 

Így például az interneten, egy-egy fizetett 

hirdetés néhány kattintással akár több 

százezer fogyasztóhoz is eljuthat, tehát ez is 

fő szempontot jelent például. Ahogy az is, 

hogy a vállalkozás, amely a jogsértést, tehát 

a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot 

megvalósította, mekkora árbevétellel 

rendelkezik.  

 

Minden esetben egyébként a Gazdasági Versenyhivatal jár el akkor, ha például az adott 

kereskedelmi gyakorlatra (reklámra) országos médiaadón (azaz televízió- vagy 

rádiócsatornán) került sor, de akkor is például a GVH hatáskörébe tartozik az ügy, ha az adott 

kereskedelmi gyakorlat országos időszakos lapban (például: hetilapban), vagy legalább három 

megyében terjesztett napilap útján valósult meg. Így ide tartozik az az eset, ha például egy 

adott reklám tisztességtelen volt, és azt az érintett kereskedő három különböző megyében 

terjesztett napilapban is közzétette.  

 

Meg kell jegyezni egyébként azt is: az adott kereskedelmi gyakorlatban (például: reklámban) 

állított ténynek vagy ígéretnek valósnak kell lennie. Így például, ha az eljáró hatóság, azaz a 

fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Nemzeti Bank vagy pedig a Gazdasági Versenyhivatal 

felhívja a kereskedőt a reklámban szereplő állítások igazolására, akkor azt a vállalkozásnak 

bizonyítania kell tudni az érintett hatóság előtt. Amennyiben pedig ezt elmulasztja, akkor úgy 

kell tekinteni, hogy a kereskedő által közzétett állítás nem is felelt meg a valóságnak.  
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Mindezek egyúttal azt is jelentik, hogy nem lehet úgy, olyan ígéretekkel reklámozni egy 

terméket, amelynek a valóságalapját nem tudja a vállalkozás bizonyítani! Sőt, mint arra a 

Gazdasági Versenyhivatal rámutatott, az elhangzott állításokat már bizonyítani kell tudni a 

reklám közzététele időpontjában is! A bizonyítás módja sem mindegy, hiszen olyan 

bizonyítékot kell szolgáltatni, amely kétséget kizáróan igazolja 

azt, hogy a vállalkozás állítása igaz, és annak szakmai alapokon 

kell nyugodnia. Itt egyébként az is fontos szempont, hogy 

önmagában az még nem elegendő, ha a vállalkozás pusztán 

egyes fogyasztók benyomásait, véleményét idézi, hiszen azokat 

tudományos módszerekkel kell alátámasztani.  

 

Így, amennyiben például a kereskedő egy reklámban egy krém jótékony hatására hivatkozik 

és emögött érvként azt említi, hogy az gyógynövényt tartalmaz, az még szintén nem elegendő. 

Ez esetben ugyanis bizonyítani kell azt is, miszerint a konkrét termékben valóban akkora 

mennyiségű gyógynövény-hatóanyag van, ami már elegendő az állított, jótékony hatás 

kifejtéséhez. Ez azért bír jelentőséggel, mivel az egyes, emberi szervezetre gyakorolt 

hatásokat illető állításokra a fogyasztók szintén érzékenyebbek, és erőteljesebben reagálnak, 

könnyebben rávehetőek a vásárlásra. Mint arról szó volt, ezeket tudományos állításokkal kell 

tudni alátámasztani, azonban nem tekinthetőek erre elegendőnek önmagában a pozitív 

fogyasztói terméktapasztalatok, például a betegektől és a kezelőorvosaiktól származó 

állítások, amelyek pusztán szóbeli véleményformálást tükröznek. Olyan orvosi 

szakvéleménnyel kell tehát bizonyítani az ilyen reklámígéreteket, amelyeket alapos, az emberi 

szervezetre gyakorolt hatást kutató szakértői, tudományos vizsgálat alapozott meg: csak és 

kizárólag így lehet egy adott terméket gyógyhatásúként reklámozni.  

 

Önellenőrző kérdések, feladatok  

 

1.Melyik három hatóság védi a fogyasztókat attól, hogy velük szemben tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokat alkalmazzanak? Válaszodat karikázd be!  

 

1.Fogyasztóvédelmi hivatal, Gazdasági Versenyhatóság, Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete 

2. Önszabályozó Reklám Testület, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gazdasági 

Versenyfelügyelet 

X. Fogyasztóvédelmi hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Magyar Nemzeti Bank 

 

2. Az egyik kereskedő piacra dob egy hajsampont, amiről azt állítja, hogy aki használja, 

a haj a korábbi állapotához képest, pusztán két hét használat alatt 33 %-kal dúsabb és 

selymesebb, fényesebb lesz.  A hatóság megvizsgálja a közzétételt követően a reklámot és 

eljárást indít a vállalkozással szemben. Utóbbi azt nyilatkozza: „Tisztelt Hivatal, kis 

türelmet kérünk, mert épp most tesztelik a tudósaink a sampont és egész biztos, hogy 

bebizonyítják az állításainkat!” Mi a véleményed, felelősségteljesen reklámoz ez a 

vállalkozás? Válaszodat indokold részletesen!  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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I.5. Példák, esetek  

 

A Gazdasági Versenyhivatal számos eljárással 

fellépett már és fellép a fogyasztók 

védelmében, azért, hogy ne alkalmazzanak a 

kereskedők tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokat, és betartsák az előírásokat. Az 

alábbiakban néhány olyan esetet válogattunk 

össze, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot 

és jól érzékeltetik, mennyi különféle módon 

minősülhet egy adott reklám félrevezetőnek, 

megtévesztőnek: és ennek okán pedig 

tisztességtelennek.  

 

1.Az egyik, szóban forgó esetben a GVH rámutatott arra, hogy még akár egy jótékony célú 

reklám is sértheti a fogyasztóvédelmi szabályokat. Így például az egyik nagyobb 

élelmiszergyártó az iskolák mosdóinak felújítására szolgáló programot hirdetett meg. Ebben 

azt sugallta, különösen a kisgyerekes anyukák számára, hogy ha vásárolnak, akkor azzal 

maguk is hozzájárulnak a program sikeréhez, eredményességéhez. Olyan szlogeneket 

alkalmaztak, mint például: „Tegyünk együtt!”, „Segítse Ön is vásárlásával!”, egyúttal azt az 

üzenetet közvetítette, hogy ha a szülő vásárol egy terméket, akkor abból 5 Forint a 

jótékonysági programra megy. A programot ugyan végrehajtották, de mint kiderült, abban 

közel sem akkora szerepe volt a fogyasztók vásárlásainak, mint azt állították. A jótékonysági 

célú – közvetlenül a fogyasztók pénztárcájából származó – összeget ugyanis csupán becslés 

útján adta meg egy elismert piackutató cég. Azonban a fogyasztók felé az volt az üzenet, hogy 

közvetlenül az ő, egyedi vásárlásuk számít a program sikerességében, holott az egyedi 

vásárlások számát sem tartották nyilván egyáltalán. Ebben az esetben például nem volt 

szükség a GVH intézkedésére, vagy bármi más következményre, hiszen az érintett 

élelmiszergyártó a későbbi évek jótékonysági akcióiban már megfelelően feltüntette, hogy a 

vásárlások számától teljesen független összeggel járul hozzá a felújítási programhoz.  

 

2. Egy másik esetben a GVH azért kezdett el vizsgálódni, mert az egyik hirdető vállalkozás 

olyan reklámot tett közzé több tévécsatornán is, hogy a „Pápa megáldotta” az általa kínált 

ékszereket. Itt nem szabad elfelejteni azt, hogy ez rendkívül komoly állítás és például azoknak 

a fogyasztóknak az esetében, akik vallásosak, egyértelműen motiváló, a vásárlást ösztönző 

tényező lehet az ilyen reklámszlogen. Következésképp, ha egy vállalkozás azt állítja, hogy a 

keresztény katolikus egyházfő megáldotta az általa forgalmazott ékszereket, akkor ennek 

igaznak is kell lennie! A szóban forgó ügyben egyelőre a GVH eljárása jelen sorok írásakor 

folyamatban van, és még nem bizonyosodott be, hogy a vállalkozás tudta-e igazolni többek 

között a fenti állítást.  

 

3. A véleményvezérekről szinte mindannyian hallhattunk már, ők azok, akiket a fogyasztók 

széles körben követnek, és a közösségi médiában jól ismertek. Videókat, posztokat, 

bejegyzéseket tesznek közzé szórakoztatási és tájékoztatási célból. A GVH kiemelten 

figyelemmel kíséri e személyek tevékenységét. Ki is derült az, hogy a véleményvezérekkel, 

ismert személyekkel bizonyos vállalkozások egyre gyakrabban lépnek szerződésre és 

megállapodnak abban, hogy az ismert személyek reklámozzák a kereskedő termékét. Olyan 

ez, mint például amikor a tévében egy közismert futballsztár népszerűsít egy férfi dezodort 

vagy tusfürdőt. Holott, míg az utóbbi esetben egyértelműen kiderül előttünk, fogyasztók előtt, 
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hogy reklámról van szó (és nem feltétlenül használja az ismert sztár a hétköznapokban is a 

reklámozott terméket), addig az interneten, a közösségi médiában, amikor meglátjuk az adott 

videót és a véleményalkotást, akkor azt hihetjük, hogy a véleményvezér a közzétett videóban 

a saját, független, semleges véleményét mondja el – miközben lehet, hogy azért cserébe 

fizettek neki (ez többször ki is derült utólag).  

 

A GVH ezzel kapcsolatosan azt állapította meg, hogy egyáltalán nem számít független 

véleménynek vagy semleges tartalomnak az a bejegyzés, vagy videó, amelynek a 

közzétételében a közismert, népszerű személy is érdekelt. Ez 

például azt jelenti, hogy nem kell a közismert személynek pénzt 

kapnia ténylegesen az adott kereskedőtől a bejegyzés 

közzétételéért cserébe, hanem már az is elég, ha akár ajándékot 

kap vagy egyéb jutalékot a termékek után. Ez utóbbi esetben 

sem lehet tehát független véleményről beszélni.  

 

Márpedig a közösségi médiában az ilyen, megjelent posztokban általában nem derül ki, hogy 

egyébként – tulajdonképpen – egy fizetett hirdetésről van szó, amelynek megjelenését egy 

kereskedő támogatta bármilyen anyagi formában. Mindezeket pedig úgy teszik közzé, hogy 

egy szó sem esik a támogatás tényéről, arról, hogy valójában egy reklámról van szó.  

 

Meg kell jegyezni egyébként, hogy a GVH-nak a törekvései itt is eredményre vezettek, hiszen 

az ismert véleményvezérek a megindult eljárásokban mindig vállalják a közzététel és a videó 

átdolgozását, és az előírások betartását.  

 

Ez alapján pedig, akkor tekinthető egy ismert „celebritás”, egy véleményvezér fizetett posztja, 

bejegyzése tisztességesnek, amennyiben a fogyasztók számára egyértelműen, egyszerűen, 

közérthetően, jól észlelhetően, hangsúlyosan, egyszóval: szembetűnően kiderül, hogy a 

bejegyzés az nem független, semleges véleményt tükröz, hanem valamilyen anyagi 

ellenszolgáltatás áll annak hátterében. Ugyanígy annak is ki kell derülnie, ha esetleg az 

érintett véleményvezér valójában a saját maga cégét, saját termékeit népszerűsíti az érintett 

posztban, bejegyzésben.  
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II. Reklámtilalmak  

 

II.1. Mi minősül reklámnak? 

 

Az előző fejezetben a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok köréről volt szó, amelyek az egyes reklámok 

kapcsán szigorú, a fogyasztókat védő előírásokat 

határoznak meg.  

 

Szólni kell ezzel együtt arról, hogy a reklámokra további 

tilalmak is vonatkoznak: ezeket hívjuk reklámtilalmaknak.   

 

Mielőtt ezekről szót ejtenénk, tisztáznunk kell, mi is minősül tulajdonképpen reklámnak 

ebben az értelemben. E fogalom ismét rendkívül széles körű, és itt ismét nem csak és 

kizárólag a szó szoros értelmében vett „reklámokra” kell gondolni, amikor például a 

televízióban megjelenítik a „reklám” feliratot, így jelezve, hogy egy reklámblokk fog 

következni. Ugyanis az egyes reklámtilalmak vonatkozásában a „reklám” szó ennél sokkal 

tágabb jelentéskörrel bír. Ilyennek minősül ugyanis minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve 

megjelenési mód, amely valamely árucikknek vagy szolgáltatásnak az értékesítését vagy 

ismertségének növelését szolgálja, vagy ezzel összefüggésben, ilyen céllal jeleníti meg az 

érintett vállalkozás nevét, tevékenységét.  

 

A fentieknek megfelelően a reklámok köre – akár csak a kereskedelmi gyakorlatok köre – 

rendkívül széles körű lehet. Ilyennek minősül egy televízióban, vagy rádióban megjelent 

hirdetés vagy ha egy internetes újságot olvasva vagy pedig a közösségi oldalakat böngészve 

bukkan elő egy felugró ajánlat, reklám. Az is reklám, ha a postaládánkba kapunk 

szóróanyagokat, szórólapot, hírlevelet vagy reklámújságot, amelyek egy cég eladó termékeit 

mutatják be, de ugyanúgy reklámnak minősül természetesen, amennyiben mindezeket már e-

mailben kapjuk meg. Közömbös tehát a reklám megjelenési módja. Szintén reklámnak 

minősül például, ha a vállalkozás egy óriásplakáton népszerűsíti az árucikkeit a városban, 

nagy forgalmú megállóhelyen, buszmegállóban vagy épp az üzlete ablakára ír ki jól láthatóan 

a fogyasztóknak szánt olyan üzenetet, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az eladó 

termékeire, akcióira.  

 

Összegezve, a reklámnak számtalan megjelenési formája lehet és van is: legyen az bármelyik, 

a később kifejtésre kerülő reklámtilalmaknak mindenképp érvényesülnie kell.  

 

Önellenőrző kérdés, feladat  

 

Karikázd be azt a választ az alábbiak közül, amelyik szerinted helyes!  

 

1.A reklám az csak és kizárólag olyan hirdetés lehet, amit a tévében vagy a rádióban tesznek 

közzé.  

2. Reklám kizárólag olyan hirdetés lehet csak, amelyet az interneten vagy a közösségi 

oldalakon tesznek közzé.  

X. Reklámnak minősülhet bármilyen olyan hirdetés, amelyet közzétesznek egy adott termék 

eladásának ösztönzése érdekében, és az megjelenhet akár az interneten, tévében, rádióban, 

közösségi oldalakon vagy más egyéb felületeken is.   
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II.2. A reklámküldés korlátai  

 

Az alapvető reklámtilalmak ismertetése előtt meg kell jegyeznünk, hogy a 

magánszemélyeknek (tehát a fogyasztóknak) nem lehet csak úgy, külön nekik címzett 

reklámot küldeni, csak ha ahhoz előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak. Ez 

azt jelenti, hogy névre szóló csomagokat, termékmintákat, egyéb hírleveleket a fogyasztónak 

például postai úton vagy e-mailben csak a már említett hozzájárulásuk birtokában lehet 

küldeni. Többek között ezért van az, hogy a vállalkozások általában, ha a fogyasztó 

megvásárol tőlük valamit például a webáruházban, vagy igénybe veszi a szolgáltatásukat, 

rendszerint a beleegyezését kérik ahhoz is, hogy adataikat és elérhetőségeiket marketing- és 

reklámcélokból kezeljék és számára különböző reklámokat juttassanak el.  

 

A gyakorlatban, például az internetes vásárlás esetében ez úgy jelenik meg, hogy a fogyasztó 

be tudja pipálni az adott négyzetet, amely erre a hozzájárulásra vonatkozik. Fontos, hogy a 

fogyasztók az említett hozzájáruló nyilatkozatot bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 

méghozzá ingyenesen visszavonhatják. Ha erre sor kerül, akkor adataikat a vállalkozás 

nyilvántartásából, amely a reklámcélú elérhetőségeket tartalmazza, törölni kell. Később pedig 

már – ennek megfelelően – nem is lehet a fogyasztóknak további reklámokat küldeni.  

 

A fentiek alól van azonban egy kivétel, azaz egy olyan eset, amikor mégsem szükséges a 

fogyasztó hozzájárulása előzetesen ahhoz, hogy szóróanyagokat kapjon. Ugyanis postai 

küldeményként már lehet címzett reklámküldeményt küldeni akkor is a fogyasztónak, ha arra 

úgy kerül sor, hogy a vállalkozás egyszerre, legalább 500 

különböző címzett részére küld meg ugyanolyan 

tartalommal bíró reklámanyagot. Természetesen ez 

esetben is le lehet mondani a reklámok küldését, és ha 

ilyen megkeresést kapunk fogyasztóként, akkor azt is 

biztosítania kell a vállalkozásnak, hogy a címzett a jövőre 

nézve bármikor lemondhassa a reklámokat, ismét ingyen.  

 

Tehát nem követelhető meg például az olyan, postai levél formájában történő letiltó 

nyilatkozat elküldése a lemondáshoz, amelynek a feladásáért a fogyasztónak még külön 

fizetnie kell. Sőt mi több, azt is biztosítani kell, hogy a fogyasztó e-mail üzenetben mondhassa 

le a reklámokat. Ha pedig a tiltó nyilatkozatra sor került, úgy a későbbiekben már nem lehet 

küldeni a fogyasztónak reklámújságokat.   

 

Önellenőrző kérdés, feladat  

 

Az e-mail címedre folyamatosan jönnek a reklámok, hirdetések, pedig kifejezetten 

figyelsz arra, hogy ne járulj hozzá sehol sem ilyen levelek küldéséhez. Amikor panaszt 

teszel, a vállalkozás azt mondja, hogy ők soha, semmilyen nyilatkozatot nem kérnek, de 

erre nem is kötelesek, hiszen majd te eldöntheted a reklám alapján, vásárolsz-e tőlük 

vagy sem. Igazuk van? Korlátozás nélkül küldhető tényleg a magánszemélyeknek 

reklám? Válaszodat indokold!  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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II.3. Melyek az alapvető reklámtilalmak és milyen egyéb, jelentősebb 

reklámkorlátozások vannak? 

 

Számos olyan reklámtilalom van, amelyeket a vállalkozásoknak be kell tartaniuk. Rendszerint 

ezek bizonyos, kiemelten védett érdekekkel, célokkal kapcsolódnak össze, mint például a 

gyermekek védelme, a káros élvezeti szerek (például: alkohol, dohányzás) visszaszorításának 

célja vagy épp a szerencsejáték-függőség megelőzése bizonyos tilalmak útján.   

 

Az alábbiakban néhány, jelentősebb reklámtilalmat ismertetünk a teljesség igénye nélkül, 

amelyekből jól leszűrhető, hogy a vállalkozásokra – a fogyasztók érdekében – szigorú 

korlátozások és előírások vonatkoznak e téren is.  

 

Így például nem lehet olyan reklámot közzétenni, amely erőszakos, illetve a személyes vagy 

pedig a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra, vagy pedig a környezetet, illetve a 

természetet károsító magatartásra ösztönöz.  

 

A gyermekek védelme érdekében továbbá tilos az a reklám is, 

amely károsíthatja a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, 

érzelmi vagy akár erkölcsi fejlődését. Szintén tilalomba 

ütközik az olyan közzététel, amely alkalmas arra, hogy a 

gyermekek fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja, például 

azzal, hogy erőszakra utal, vagy pedig ilyet ábrázol, esetleg a 

témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott 

konfliktus. Ide tartozik például az az eset – és a tilalomba ütközne – az a reklám, amennyiben 

az egy verekedést úgy mutat be, hogy azzal a viták, problémák rendezhetőek.  

 

Ismét a gyermekek védelmét szolgálja az a rendelkezés, miszerint tilos az olyan reklám, 

amely gyermek- vagy fiatalkorút például veszélyes vagy erőszakos helyzetben mutat be. 

 

Ide kapcsolódik továbbá az is, hogy a gyermekotthonokban, óvodákban, általános iskolákban, 

valamint az általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumokban nem lehet 

reklámtevékenységet folytatni. Kivétel azonban itt, ez alól az a reklám, amely olyan célokat 

szolgál és támogat, ami rendszerint jótékony, pozitív hatással bír, bírhat a gyermekek 

fejlődésére nézve. Ide tartozik ez alapján - és megengedett például az a reklám az általános 

iskolában is -, amely az egészséges életmódot, környezetvédelmet, egy közéleti vagy 

kulturális eseményt, oktatási tevékenységet népszerűsít.  

 

Tilos egyébként a tudatosan nem észlelhető reklám is: ide tartoznak azok a közlések, amelyek 

például hangerejüket tekintve túl halkak, vagy képben túl rövid ideig látszódnak (pl: képük 

„bevillan” néhány tizedmásodpercre) ahhoz, hogy azt agyunk tudatosan felfogja, azonban 

mégis elhangoznak vagy megjelenítik őket, és így, közvetetten hatással lehetnek a fogyasztói 

döntésekre.  

 

További tilalom érvényesül emellett a fegyverek, lőszerek, robbanóanyag, és más egyéb, a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközök kapcsán: ugyanis ezeket általában – bizonyos, 

nagyon szigorú kivételekkel – nem lehet reklámozni. Ehhez hasonlóan nem lehet például 

állatviadalt reklámozni. 
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A gyermekek védelme érdekében továbbá az alkoholos italok kapcsán is egy sor tilalom 

érvényesül. Így például tilos az alkoholtartalmú italt népszerűsítő olyan reklám, amely 

gyermekeknek szól vagy pedig a reklámban egy gyermek szerepel, vagy pedig az alkoholnak 

a mértéktelen fogyasztására ösztönöz, esetleg az alkoholt úgy ábrázolja, hogy azzal jobb 

fizikai teljesítményt lehet elérni. Ezzel együtt olyan reklámot sem lehet közzétenni, amely 

például úgy mutatja be az alkoholt, hogy aki nem fogyasztja, annak ezért szégyenkeznie 

kellene.  

 

Tilos az olyan reklám is egyébként, amely azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az 

alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő hatású, de azt sem lehet sugallni, hogy az 

alkohol segíthet az emberek közötti viták megoldásában, megbeszélésében.  

 

Az alkoholos italok reklámjára emellett további tilalmak is vonatkoznak, hiszen például nem 

lehet azokat egy újság első, külső borítóján vagy pedig internetes újságnak a főoldalán 

közzétenni. Ha egy színházba vagy moziba megyünk el, akkor ott este 20 óra előtt sem lehet 

alkohol reklámját közzétenni. Amennyiben pedig olyan színdarab megy éppen a színházban 

vagy olyan vetített film a moziban, amely kifejezetten a gyermekeknek szól (például: 

mesejáték vagy rajzfilm), akkor a film előtt közvetlenül, alatta végig, és utána sem lehet 

közvetlenül alkohol reklámját közzétenni. Nem lehet egyébként alkoholt népszerűsítő 

reklámot közzétenni a gyermekeknek szánt játékokon és azok csomagolásán sem, de 

ugyanúgy szigorú előírás az is, hogy az iskoláktól és kórházaktól kétszáz méteren belül sem 

lehet például az utcán alkoholos ital reklámját elhelyezni.  

 

A fentieken túlmenően a dohánytermékek reklámozására szintúgy szigorú előírások 

vonatkoznak, így általánosságban tilos dohányterméket reklámozni (bizonyos, rendkívül szűk 

kivételekkel). 

 

Vannak továbbá olyan újságok, magazinok, amelyek kifejezetten gyermekeknek szólnak: ha 

ilyen sajtótermékről van szó, akkor abban nem lehet olyan reklámot közzétenni, amely 

szerencsejátékot, például lottót vagy totót, kaparós sorsjegyet népszerűsít bármilyen módon.  

 

Sőt nem lehet olyan reklámot sem közzétenni, amely gyermekeket szólít fel arra, hogy 

valamilyen szerencsejátékban vegyenek részt. Általánosságban is tilos továbbá olyan 

szerencsejátékot reklámozni, amelyet engedély nélkül szerveztek.  

 

Önellenőrző kérdések, feladatok  

 

1. Arra leszel figyelmes, hogy az utcán, az általános iskola bejárata mellett közvetlen, 

ahova kistesód jár, a munkások egy alkoholos italt népszerűsítő plakátot ragasztanak fel 

épp. Megtehetik ezt?  

 

1.Igen, de csak akkor, ha az iskolaigazgató erre külön 

engedélyt adott! 

2. Igen, viszont kizárólag akkor van mód, ha egyedi 

felmentést kaptak ehhez az Önszabályozó Reklám 

Testülettől. 

X. Nem tehetik meg, egyáltalán nem szabad ezt a 

reklámot így közzétenni.  
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2. Az egyik reklámban arra buzdítanak, hogy vedd meg a cég legújabb termékét, Te el is 

könyveled, mint egyik hirdetést a sok közül. Valami miatt azonban másnap ismét újra 

eszedbe jut. Egyik barátoddal egy különleges eszközzel is újra meghallgatjátok, 

felerősítve nagyon a háttérzajokat, ahol halkan, rendkívül suttogva az alábbi mondat 

hangzik el: „Ne halogasd, szükséged van rá, még ma vedd meg!” Szabad ilyen reklámot 

közzétenni?  

 

1. Egyáltalán nem, mivel tudatosan nem érzékelhető reklámnak minősül.  

2. Természetesen szabad, mert úgyis én, azaz a vásárló döntök arról szabadon, hogy 

megveszem-e a terméket, ez még semmire sem kötelez.  

X. Közzé lehet tenni ilyen reklámot, de csak akkor, ha az élelmiszert népszerűsít.  

 

3. Amikor elviszed 8 éves kistestvéredet egy neki szóló gyermekmozira, azt tapasztalod, 

hogy a rajzfilm előtt az egyik reklámban alkoholos italt hirdetnek a mozivásznon. Meg 

lehet ezt tenni? Milyen, jelentősebb reklámtilalmak vannak a gyermekek érdekében? 

Sorolj fel annyit, amennyit csak tudsz!  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  
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II.4. Mely hatóságok járnak el a reklámtilalmak betartatása érdekében?  

 

A reklámtilalmak, egyéb reklámozási előírások ellenőrzése és betartatása ismét több hatóság 

feladata.   

 

Általánosságban a fogyasztóvédelmi hatóság jár el ez esetben. Ha azonban egy pénzügyi 

szolgáltató (bank, biztosító, lakástakarék-pénztár, befektetési vállalkozás, stb.) sérti meg a 

reklámtilalmakat, akkor az ügy a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozik. Amennyiben pedig 

például a reklámelőírást elektronikus hirdetés kapcsán sértették meg, akkor a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság jár el.  

 

Önellenőrző kérdés, feladat 

 

Mely hatóságok vigyáznak arra, hogy ne sértsék meg a vállalkozások a rájuk vonatkozó 

reklámtilalmakat? Karikázd be a szerinted helyes választ!  

 

1. Önszabályozó Reklám Testület, Magyar Reklám Hatóság, Magyar Márkaszövetség  

2. Magyar Nemzeti Bank, fogyasztóvédelmi hatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  

3. Magyar Jegy Bank, fogyasztóvédelmi hivatal, Nemzeti Hírközlési- és Médiaellenőrzési 

Felügyelet 

 

II.5. Példák-esetek 

 

1.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 

például 500.000 Ft-os bírsággal sújtott egy olyan 

vállalkozást, amely kéretlen e-maileket küldött a termékei 

népszerűsítése érdekében egy fogyasztónak.  

 

A szóban forgó ügyben az történt, miszerint a fogyasztó az e-mail címére kéretlen reklámot 

kapott, annak ellenére, hogy a szóban forgó vállalkozás számára már jelezte korábban: nem 

szeretne többet semmilyen reklámot kapni tőlük e-mailben. Ennek ellenére a reklámok 

küldése továbbra is folytatódott. Ezért bejelentéssel élt az NMHH felé, amely eljárást indított, 

és ennek során a vállalkozás nem tudta igazolni azt, hogy valóban rendelkezik a fogyasztónak 

az elektronikus hirdetésekhez való hozzájárulásával. Ezért az ügyben félmillió forintos bírság 

kiszabására került sor.  

 

2. Egy másik ügyben pedig már a fogyasztóvédelmi hatóság szabott ki húszezer forintos 

bírságot egy egyéni vállalkozóra, aki a Nemzeti Dohányboltja működtetése során sértette meg 

a reklámszabályokat. Megtiltotta egyúttal számára a jogsértő reklám kihelyezését. 

 

A boltos ugyanis nem volt figyelemmel arra, hogy egy iskola volt a közelben, méghozzá a 

boltjától számított kétszáz méteren belül, és különböző söröket, és más alkoholos tartalmú 

italokat népszerűsítő reklámot helyezett el, méghozzá kint az utcán, a bolt bejárata mellett 

közvetlenül.  
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Felhasznált szakmai anyagok, forrás:  

 

-A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény 

 

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény 

 

-Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleményei (http://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek)  

 

-Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának elvi jelentőségű, következő döntései 

(www.gvh.hu): Vj/131/2003, Vj/5/2011, Vj/90/2011, Vj/104/2009., Vj/132/2009, Vj/39/2012, 

Vj/6/2004, Vj/122/2010, Vj/24/2009, Vj/67/1997,Vj/8/2011, Vj/108/2015, Vj/99/2014, 

Vj/81/2013, Vj/17/2015, Vj/47/2011, Vj/65/1997, Vj/147/2007, Vj/133/2008, Vj/139/2003, 

Vj/45/1998, Vj/12/2012, Vj/65/2016,  Vj/94/1997, Vj/64/2016, Vj/108/2015, Vj/170/2006, 

Vj/38/2009, Vj/30/2016, Vj/78/2009, Vj/30/2016, Vj/66/2015, Vj/123/2009., Vj/124/2009., 

Vj/123/2009, Vj/124/2009, Vj-123/2009,Vj-124/2009, Vj/24/2009, Vj/104/2009, Vj/17/2015, 

Vj/5/2015. 

 

-Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes honlapja (www.nmhh.hu) 

 

-Fogyasztóvédelmi hatóság (Innovációs és Technológiai Minisztérium által üzemeltetett) 

internetes honlapja (http://fogyasztovedelem.kormany.hu) 

 

http://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek
http://www.nmhh.hu/
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

