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Jogszabályi környezet

 Marketing- és reklámtevékenység ---» fontos a jogi szabályozás

 Tiltások és követelmények a vásárlók érdekeinek védelmében

 Jogszabályi hierarchia:

 Alaptörvény M) cikk

 Fogyasztóvédelmi jog
 1996. évi LVII. tv. ---» versenytörvény

 2008. évi XLVIII. tv. ---» reklámtörvény

 2010. évi CLXXXV. tv. ---» médiatörvény

 2008. évi XLVIII. tv. ---» a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvény

 Az Európai Unió UCP Irányelv magyar jogrendszerbe történő 
implementációja



Fttv. & UCP Irányelv
 Az Fttv. a UCP Irányelvvel összhangban három jogalkotói célt határoz 

meg:

 a fogyasztók érdekeinek védelmét 

 a tisztességes piaci magatartás előmozdítását 

 a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb 
fellépést



Mikor beszélhetünk 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatról?

 Leggyakoribb megjelenési formája a megtévesztő reklámok, 
hirdetések, valamit a hamisítványok és utánzatok

 Mikor beszélhetünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról?
 Jóhiszeműség és tisztesség hiánya

 Fogyasztói magatartás torzítása

 Információ visszatartás

 Megtévesztő, agresszív

 Kiszolgáltatottágra irányuló reklám: (korcsoportok, hiszékenység, szellemi 
vagy fizikai fogyatkozás)

 Túlzó vagy nem szó szerint értendő kijelentések



Reklámipar

Pozitív hatások Negatív hatások 

Hozzájárul az innovációhoz, 
technológiai fejlődéshez

Fenntarthatatlan szintre helyezi a 
fogyasztást

Növeli a foglalkoztatottságot Visszaél a fogyasztók bizalmával

Növeli az értékesítést Befolyásolja, manipulálja a 
fogyasztókat

Alacsonyabb árakat eredményez Visszaél hiszékenységükkel



Gyermek reklámok

• Kiemelt célközönség
• Könnyedén manipulálhatók
• 8-9 éves korukra már a család 

vásárlási szokásait is befolyásolják 
• „Minél hangosabb, színesebb, 

provokatívabb, annál jobb”
• 2008 . évi XLVIII . törvény, és az 

Fttv. Mellékletének 28 . pontja: 
gyerekek hirdetésen keresztüli 
megszólítása már önmagában 
jogsértés



Gyermek reklámok



 https://www.youtube.com/watch?v=zAGRVQG2dy
c&fbclid=IwAR1BkyUbTGcq6l671rpvFTVmQ2g7cQ
FKjIXbD3GiWRYK9vjMrwpF7xRjumY

 https://www.youtube.com/watch?v=6BJ-
9zt1PuE&index=2&list=PL8E2FN29AgeG9k17hhtw9
W1HkWnzoK5k1

https://www.youtube.com/watch?v=zAGRVQG2dyc&fbclid=IwAR1BkyUbTGcq6l671rpvFTVmQ2g7cQFKjIXbD3GiWRYK9vjMrwpF7xRjumY
https://www.youtube.com/watch?v=6BJ-9zt1PuE&index=2&list=PL8E2FN29AgeG9k17hhtw9W1HkWnzoK5k1


Gazdasági vonatkozás

 Hamisítás
 Óriási kiesést okoznak világszerte

 Európai unióban: 
 435 ezer munkahely

 évi 60 milliárd Euró

 Magyarországon
 9900 munkahely

 Évi 300 milliárd Ft

 Legérzékenyebb terület a gyógyszeripar



Hamisítványok

 A fogyasztók 
szándékos 
megtévesztése

 Leggyakoribb formája: 
utánzatok, hamisított 
termékek

 Online felületek: 
Aliexpressz és Ebay



Hamisítványok

 a hétköznapok során bárhol találkozhatunk velük
o interneten (pl. Aliexpressz, Ebay)

o nagyobb áruházakban, bevásárlásoknál

o külföldi nyaralás alkalmával



Hamisítványok



Placebo-hatás

„Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve 
az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására.”



„Nem gyógyít...”



 A készítmény tájékoztatója szerint:
Az őssejteket szaporító és védő termék, valamint az egészség megőrzése 
között összefüggés van ---» a termék gyógyhatással bír

Tudományos bizonyíték nem volt

 Alkotmánybíróság korábbi álláspontja: a kereskedelmi jellegű információk 
közzététele esetén szélesebb körű állami beavatkozás lenne indokolt



Döntés

• 171 millió forintos bírság
• Internetes oldalukon az alábbi szövegnek kell 

szerepelnie: 


„A Gazdasági Versenyhivatal a Vj-209/2007. számú
versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a
Crystal Institute Kft., a Flavinárium Zrt., valamint a
Dunai és Társa Bt. a fogyasztók megtévesztésére
alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy a Flavin
termékek forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos
tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást
tulajdonítottak. A GVH bírság kiszabása mellett az
eljárás alá vontakat a jogsértő magatartás további
folytatásától eltiltotta.”



Készítette: Bársony Fanni

Sárdi Adrienn



2008. évi XLVII. Törvény

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

6§. Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat



• „6. § (1) Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat,
amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt
- figyelemmel megjelenésének valamennyi
körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy
megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a
fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező
tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként
nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas”



 Áru

 Dolog

 Szolgáltatás



Közgazdaságtani alap
 A jogtudomány elemzési háttere

 Többlettermelés



Fogyasztó
 Jogviszony alanya

 Egyén, aki megvásárol egy terméket vagy egy 
szolgáltatást

 Gyűjtőfogalom

 Általában természetes személy



Fogyasztói társadalom 
ismertetőjegyei:
 A piac megelőzi a termelést

- minőség

- választék

 Tartós fogyasztási cikkek tömeges birtoklása skála 
megtakarítás

 Fogyasztók uralma

 Az állami beavatkozás jelenléte

 Szellemi tőke és minőségi munka felértékelődése

 Nemzeti államok lecsökkent szerepe



Fogyasztói jog célja
 „A fogyasztók segítése és támogatása”. 

 A fogyasztók felvilágosítása, oktatása, hogy ne 
legyenek megtévesztő kereskedelmi gyakorlat 
áldozatai.

 Jogi keret teremtése a fogyasztó gazdasági érdekeinek 
(a fogyasztó biztonsága érdekében)



Fogyasztóvédelem
Feladata, hogy az áruknál olyan információkat 
szolgáltasson, amely lehetővé teszi a racionális 

döntéseket.

 A preferenciális fogyasztói érdekek érvényre juttatása”

 Fogyasztóvédelem és „skálamegtakarítás” kapcsolata



Kiskorúak megtévesztése



Magyarországon  
fogyasztóvédelem kialakulása

 Sajátos fejlődés

 Reklámok

 1989-1990 rendszerváltás: felszínre került a fogyasztói 
érdekvédelem  Nyugatra nyitás.

 Fehérgallérosok



A jogi védelemhez való jog
 A fogyasztókkal szembeni visszaéléseket a jog 

eszközeivel lehet szankcionálni

 Cél: Fogyasztói alapjogok érvényesítése

 Reklám,mint veszély forrás



Miért kell védeni a fogyasztót?
 Információhiány következtében  korlátozza a 

fogyasztót, hogy ésszerű, racionális döntéseket 
hozzon.

 Vásárlási panaszok:(Egyenlőtlenség) 

Szolgáltató                      vevő



Jogszabályok szükségessége:

 Piac működési zavarainak korrigálása

 „Minimumvédelem”

 „Minőségvédelem”



Tájékoztatási kötelezettség

 Együttműködési kötelezettség

- speciális tájékoztatási követelményekről szól

 Szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség

 Külön szabályozás az adásvételi szerződésekre.



A termékek és szolgáltatások 
legfőbb jellemzői

 Címkézés

 Árfeltüntetés



Megtévesztő reklám
A fogyasztókkal elsősorban a megtévesztő reklámoktól 

kell megvédeni.

 Nem tényszerű, nem objektív

 Az áru/ szolgáltatás megvásárlására készteti a 
fogyasztót.

 Megtévesztő reklám jogellenes



A termék ára az eljárás során 
szolgáltatott adatokból
Időtartam Ár

2008. június 11. – augusztus 27 2.990 Ft

2008. augusztus 28. – szeptember 10 2.000 Ft

2008. szeptember 25. – október 1 2.690  Ft

2008. október 2. – október 15 2.000 Ft

2008. október 24. – október 29 1.350 Ft

2008. november 6. – november 12 2.000 Ft

2008. november 20. – november 26 1.350 Ft



Miről is lesz szó?
Általános rendelkezések

2§ E törvény alkalmában:

- Fogyasztó

- Vállalkozás

- Áru

- Kereskedelmi gyakorlat

- Reklám

- Vásárlásra felhívás

- Ügyleti döntés

- Ezekre példák



Fogyasztó

Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül 

eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 A fogyasztói jog központi szereplője,

 a jogviszony alanya

 Köznapi értelemben: az egyén, aki megvásárol egy 

terméket vagy egy szolgáltatást



Vállalkozás
Aki a kereskedelmi gyakorlat 

tekintetében önálló 

foglalkozásával vagy   

gazdasági tevékenységével 

összefüggő célok 

érdekében 

jár el.



Áru

Minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog

- ideértve a pénzt, 

-az értékpapírt és a 

-pénzügyek eszközt, 

-valamin a dolog módjára hasznosítható 

-természeti erőket

- termék, 

-az ingatlant, 

-a szolgáltatás, 

-továbbá a vagyoni értékű jog. 

-Intézmény, cég is.



Az áru akkor tekinthető biztonságosnak, ha a fogyasztó 

életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy  az 

ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben 

veszélyezteti. 



Kereskedelmi gyakorlat
A vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára

eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő:

értékesítésével,

 szolgáltatásával 

 eladásösztönzésével történő

 információközlés, 

függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.



Reklám

„Az internet – mint domináns hirdetési médium –

gyorsan fejleszti önmagát, a jelenlegi trendek 

alapján az étvized végére le fogja előzni a 

televíziót!” – Steve King



Reklám
 - Közlés

 - Befolyásol

 - Tájékoztatás

 - Megjelenítési mód

 - Gazdasági cél

 - Üzenetet hordoz

 - Vásárlásra ösztönöz



Reklámszabadság
 Szólásszabadság egy alesete

 Üzleti, kereskedelmi célú üzenetek eljuttatása a 
társadalom egészéhez, vagy egy meghatározott 
célcsoportjához.

 Véleménynyilvánítás által védett, de nem jelent e jog 
feltétlen korlátoktól mentes biztosítást.



Reklámszabadság-reklámkorlátozás:
 Reklámkorlátozás  egészségvédelem is!



Tiltott reklámok köre
Tiltott:

 Szeszes ital

 Dohányzásra felhívás

 Érzelmi, intelligencia fejlődés károsítása

 Gyermek szerencsejátékban való részvételre felhívás

 …





Apró betűk, csillagozott részek
 A főüzenet további részleteit ismerteti.

 megtévesztő jelleget kölcsönözhet a reklámnak, 

 Nem lehet ellentétes a főszöveggel

 nem lehet szűkítő értelmű illetve túlságosan 
kisméretű sem.

Mindig olvassuk el a feltételeket, mielőtt 
vásárolnánk, hogy megnézzük, a vásárlásban 

szerepelnek e jogaink!



Tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok



Vj/6/2004.
 Vodafone : a "VitaMAX Duo" díjcsomag

 A reklámokon igen apró betűmérettel az alábbiakat is szerepeltek:

 - elsődlegesen: a "VitaMAX Duo" egy olyan tarifa, amivel akkor jár jól az 

előfizető, ha egy-egy hívása minél hosszabb

 Részletek: a Vodafone oldalán, ügyfélszolgálatán.. 

A vizsgálati jelentés:

 "VitaMAX Duo" reklámjaiban a hívásdíj információk félreérthetőek, 

 a valódi számlázási egységek is alig felismerhetőek..

 A más kártyás csomagról áttérő fogyasztóktól nem elvárható, hogy a 

tarifaváltásról való tájékozódást követően továbbinformálódjanak. 



Vásárlásra felhívás

 Kereskedelmi kommunikációban az áru jellemzőinek 
és árának, illetve díjának feltüntetése az alkalmazatott 
kommunikációs eszköznek megfelelően olyan módon, 
hogy ezáltal lehetővé válik a fogyasztó számára az áru 

megvétele, illetve igénybevétele. 

 A gyártó köteles a fogyasztót tájékoztatni, úgy, hogy a 
fogyasztó felmérhesse az áru rendeltetésszerű vagy 

ésszerűen várható igénybevétele.



Vj/73/2007.
 Több doboznyi termék elfogyasztása javasolt. 

 Biovit Pharma Kft. 

 Nem tudta bizonyítani, hogy a gabonatartalmú Erdic
tablettájának garantáltan mellnövelő, mellfeszítő hatása, 
illetve a hasra, körömre, bőrre kedvező mellékhatása lenne. 

 különleges körülmények között termesztenék,

 illetve hogy a világon több mint 100 ezer nő használná a 
terméket. 

 16 millió Ft bírság megfizetésére is kötelezte az eljárás alá 
vont vállalkozást.



Ügyleti döntés
A fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, 

illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön 
szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát 

az áruval kapcsolatban. 

 Szerződési szabadság 

 „click wrap”



31.

Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már 
megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott 
cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy 
nyereményt (díjat, jutalmat vagy azzal egyenértékű 
egyéb előnyt), miközben valójában nincs ilyen 
nyeremény, vagy a nyeremény érvényesítése, illetve 
igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott 
pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek 
viseléséhez kötött.



Mire figyeljen, ha…
Felhív egy telefonos játékot, hogy nyerjen egy 
egyszerűnek tűnő feladvány megoldásával: 

1. gondolja át, mit hallott, olvasott a médiában a 
játékba való bekerülés esélyeiről, módszereiről, és 

2. hogy valószínűnek tartja azt, hogy éppen senki nem 
akar a játékba kerülni önön kívül!



Készítette: Schmatovich Flóra 

Németh Petra



Fogalom
 Jogszabály:

 8. § (1) Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely - figyelembe 
véve valamennyi tényszerű körülményt - pszichés (lélektani) vagy 
fizikai nyomásgyakorlással (a hatalmi helyzet kihasználásával vagy 
a fogyasztó zavarása révén)- akár a fogyasztóval szembeni hatalmi 
helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén - az adott 
helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy 
jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos 
választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a 
tájékozott döntés meghozatalára, és ezáltal a fogyasztót olyan 
ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem 
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.



 (2) Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi 
gyakorlat agresszív-e, figyelembe kell venni a következőket:

 a) a kereskedelmi gyakorlat időzítése, helye, jellege és 
alkalmazásának időtartama,

 b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasználat 
vagy magatartás fenyegető, félelemkeltő vagy becsmérlő 
volta,

 c) súlyos, a fogyasztó ítélőképességének korlátozására 
alkalmas, a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által 
ismert körülmény felhasználása a fogyasztó áruval 
kapcsolatos döntésének befolyásolására,

 d) a fogyasztó szerződéses jogainak - ideértve a 
szerződéstől való elállásra, valamint a másik árura vagy 
vállalkozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is -
gyakorlásával szemben támasztott, indokolatlanul terhes 
vagy aránytalan, nem szerződéses akadály,

 e) jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.



 az agresszív kereskedelmi gyakorlat esetében az 
információ közreadásának módja minősül 
lényeges elemnek

 ennek zaklatás, kényszerítés, fizikai erőszak, 
meg nem engedett befolyásolás útján kell 
megvalósulnia, és ténylegesen vagy potenciálisan 
korlátoznia kell az átlagfogyasztó választási 
szabadságát, vagy késztetnie kell őt olyan ügyleti 
döntés meghozatalára, amelyet enélkül nem tett 
volna meg



PÉLDÁK



HAGYOMÁNYOS VÁSÁRLÁSI 
FORMÁK SORÁN



INTERNETES VÁSÁRLÁS SORÁN











Kérdőív kiértékelése







































Mi a teendő ebben az esetben?
 Bejelentést lehet tenni:

 - GVH
 Elérhetőségek:

 Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.

 Telefon (központ): +36 1 472-8900

 Fax (központi): +36 1 472-8905

 Cím: 1054 Budapest, V., Alkotmány u. 5.

 Honlap: http://www.gvh.hu

http://www.gvh.hu/


 -MNB

Elérhetőségek:

telefon: +36 (80) 203-776

e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina 
Plaza)

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu



