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2013. január 18. Vj/6/2013
étrendkiegészítő, egyéb 

élelmiszer
Viva Natura World Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Viva Natura World Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, 

amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban a Kombucha gomba kultúra, Kombucha koncentrátum, 

Kombucha koncentrátum ananásszal, csipkebogyóval és papayával, Kombucha koncentrátum papayával, 

Kombucha koncentrátum búzafűvel, Kombucha koncentrátum csipkebogyóval, Kombucha koncentrátum 

inulinnal, ananásszal, csipkebogyóval és papayával, Kombucha koncentrátum jóddal, Imponáll zöldzab, zeller, 

zöldárpa, csalán, csipkebogyó tabletta, Áfonya-acerola kapszula, Alen, illetve a Mokusaku talptapasz 

termékekkel kapcsolatban 2009 tavaszától 2013. január 18-ig terjedő időszakban valótlan állításokat 

alkalmazott azok gyógyító, egészségre gyakorolt hatásaira, valamint a Mokusaku talptapasz használatától 

várható eredményekre, illetőleg annak várható előnyeire vonatkozóan. 

10 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1022650/sk_006_2013_lezart_Viva_Natura_Kombucha

.pdf

2013. február 1. Vj/12/2013 tápszer
Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó 

és Szolgáltató Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 2011. január 3. és 

2012. november között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a Protexin Florea IBS elnevezésű termékének 

gyógyhatást tulajdonított, 2011. január 3. és 2013. február között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, a 

fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folyatatott, amikor a Protexin Florea IBS 

elnevezésű termék egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban különböző megállapításokat tett, a 

fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folyatatott, amikor a Protexin Florea IBS 

elnevezésű termékre vonatkozó klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban különböző kommunikációs csatornákon 

piacelsőségi állításokat tett. A GVH megállapította továbbá, hogy a Vitaminkosár Gyógyszer Forgalmazó és 

Szolgáltató Kft. 2011. január 3. és 2013. február között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, a fogyasztók 

megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folyatatott, amikor a Protexin Florea IBS elnevezésű 

termékének kereskedelmi kommunikációjában a terméket probiotikumként, illetve probiotikus készítményként 

hirdette.

16 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1022677/sk_12_2013_lezart_Vitaminkosar_Protexin.pd

f

2013. április 12. Vj/32/2013 orvostechnikai eszköz
Licitia Kft.,Telestore Hungary

Kft.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Licitia Kft. és a Telestore Hungary Kft.-vel szemben, mert a 

TERRAMAGON +Plus és TERRAMAGON +7 elnevezésű mágneses készülékek népszerűsítése során azok 

használatától várhatóan olyan előnyöket jelenítenek meg, valamint a termékeknek olyan egészségre ható és 

gyógyhatásokat tulajdonítanak, amelyek valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak. Ezzel a 

magatartással a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és a törvény 6. § (1) bekezdésének bg), bj) alpontjában 

foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették a 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat. 

Továbbá a termékekkel kapcsolatban közzétett állítások azt sugallják a fogyasztók számára, hogy a 

készülékek orvostechnikai eszköznek minősülnek, holott valószínűsíthetően ilyen minősítéssel nem 

rendelkeznek. Kérdéses tehát, hogy a nevezett készülékek forgalmazása jogszerűen történik-e. Ezzel a 

magatartással az eljárás alá vont vállalkozásokok, az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglaltakra figyelemmel 

valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített tilalmat.

vizsgálói megszüntetés

Indító közlemény: 

http://www.gvh.hu/data/cms998910/inditoj_32_2013_Licitia_Telestore.pdf?query=lic

itia 

A GVH megszüntető végzése: http://gvh.hu//data/cms1030363/Vj032_2013_v_v.pdf

2013. április 17. Vj/37/2013 gógyszer
Boiron Hungária Kft., Laboratoires 

Boiron SA

A GVH megállapította, hogy az Oscillococcinum elnevezésű gyógyszertárból vény nélkül is kiadható 

gyógyszert a Laboratoires Boiron SA 2011. november 1. és 2012. július 8., a Boiron Hungária Kft. 2012. július 

9. és 2013. április 17. között nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be egyes 

kereskedelmi kommunikációiban, azt állítva, hogy a készítmény alkalmas az influenza megelőzésére.

Laboratoires Boiron SA 10.2 millió 

forint bírság, Boiron Hungária 

Kft.12.6 millió forint bírság

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1026391/sk_37_2013_lezart_Boiron.pdf

A GVH 2014. évi ún. fogyasztós versenyfelügyeleti eljárásai az egészségre ható, illetve betegség megelőzését, kezelését ígérő termékek, eljárások piacán



2013. március 12. Vj/27/2013 étrendkiegészítő Interalfa-Complex Kft.

A GVH az eljárást megszüntette, egyben kötelezte a Initeralfa-Complex Kft.-t a következő vállalásai 

teljesítésére: 1) valamennyi, készleten lévő, Clavin STRONG és Clavin ULTRA terméket küldje vissza a 

gyártónak, és ezen termékek forgalmazását, értékesítését, hirdetését végérvényesen szüntesse meg, 2) 

igazolhatóan kezdeményezzen egyeztetést a Clavin termékek cseh gyártójával, annak érdekében, hogy a 

termékekről közölt állítások jogszerűvé tételére, tudományos megalapozottságának szükségességére felhívja 

a gyártó figyelmét, 3) tegye közzé és 2014. december 31. napjáig tartsa fenn a www.clavin.hu és a 

www.interalfa.hu honlap (fő)oldalán az alábbi tájékoztatást: „A Clavin STRONG és Clavin ULTRA, amely 

aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény férfiaknak, gyógyhatással, 

betegség megelőző hatással nem rendelkezik; a termék egészségre vonatkozó hatása kétséget kizáró 

tudományos megalapozottsággal nem bír." Az Interalfa-Complex Kft. a www.clavin.hu és a www.interalfa.hu 

honlapokon, a fent jelzett időtartamban tegyen közzé egy tájékoztató anyagot is, amelyben arról informálja a 

fogyasztókat tudományos megalapozottsággal, objektíven és közérthetően, hogy mi is az étrend-kiegészítők 

szerepe, illetve mi a különbség az étrend-kiegészítők és a gyógyszerek között, ideértve azok kommunikációs 

szabályait is. Az Interalfa-Complex Kft. a www.clavin.hu oldal teljes tartalmát töröltesse, és azon kizárólag a 

fenti helyreigazítás, valamint a tájékoztató szövege legyen elérhető a jelzett időtartamban. 2015. január 1. 

napjától a www.clavin.hu honlapot töröltesse. 4) intézkedjen 3 országos napilapban (Blikk, Nemzeti Sport, 

Népszabadság) az alábbi tájékoztatás közzétételéről: „A Clavin STRONG és Clavin ULTRA, amely 

aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény férfiaknak, gyógyhatással, 

betegség megelőző hatással nem rendelkezik; a termék egészségre vonatkozó hatása kétséget kizáró 

tudományos megalapozottsággaI nem bír." 5) igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy a fenti vállalásait 

megkezdte, illetve a vállalt időponttól és időtartamban azokat teljesíti/teljesítette, 6) a jövőben is tartózkodjon 

a jelen ügyben vizsgált gyakorlattól, így az esetleges jövőbeli kereskedelmi gyakorlat során ne tulajdonítson 

az étrend-kiegészítőknek gyógyhatást, illetve betegséget megelőző hatást, valamint - amennyiben az kétséget 

kizáróan, illetőleg tudományos megalapozottsággal nem igazolható -, egészségre vonatkozó hatást. Az 

esetleges jövőbeli kereskedelmi gyakorlata során ne népszerűsítse az étrend-kiegészítőket - a tesztelésre, 

ellenőrzöttségre, vagy annak eredményére vonatkozó - megalapozatlan állításokkal. Az étrend-kiegészítő 

használatától várható eredményekkel, illetőleg annak várható előnyeivel kapcsolatosan kizárólag 

tudományosan megalapozott állításokat közöljön, valamint - amennyiben az tárgyilagosan nem igazolható -, 

ne tulajdonítson a terméknek piacelsőséget.

kötelezettségvállalás A GVH döntése: http://www.gvh.hu//data/cms1026465/Vj027_2013_v.pdf

2012. december 13. Vj/99/2012 orvostechnikai eszköz Dolce Notte Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Dolce Notte Kft. 2012. január 1. és 2012. december 10. közötti 

reklámkampányában tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a „Sogni D’oro Ceramica 

alvásszett” elnevezésű terméktájékoztatójában, honlapján, a www.youtube.com videómegosztó portálon, 

valamint a Természetgyógyász Magazin 2012. augusztusi számában valótlanul azt állította, hogy a „Sogni 

D’oro Ceramica alvásszett” elnevezésű termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési 

zavarainak, rendellenességeinek a gyógyítására, illetve az emberi egészségre kedvező hatással bír.

4.547.600 forint bírság 
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1026471/sk_99_2012_lezart_Dolce_Notte.pdf

2013. április 17. Vj/36/2013 étrendkiegészítő MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft.

A GVH megállapította, hogy a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. 2012 januárjától 2013. április 17-ig 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban jogi 

értelemben valótlannak tekintendő állításokat tett az általa forgalmazott gyógygomba kivonatokat tartalmazó 

étrend-kiegészítők  gyógyító, betegségmegelőző hatásaira vonatkozóan, továbbá televíziós 

kommunikációiban olyan körülmények között tett az egyes gyógygombák gyógyhatásaira és 

betegségmegelőző hatásaira vonatkozó közléseket, hogy azokat a fogyasztók összekapcsolhatták az eljárás 

alá vont termékeivel.

21 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1026774/sk_36_2013_lezart_MaxImmun.pdf

2013. szeptember 27. Vj/76/2013 gyógyszer

Schwabe Hungary Kft., Schwabe 

Central and Eastern Europe GmbH & 

CO KG

A GVH megállapította, hogy a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG meg nem engedett 

reklámtevékenységet folytatott azáltal, hogy a Tebofortan 120 mg filmtabletta vény nélkül kiadható gyógyszer 

2013. április 8. és június 18. között alkalmazott egyes reklámjai jogszabályi tilalom ellenére egy egészségügyi 

szakember ajánlását tartalmazták. A GVH a Schwabe Hungary Kft.-vel szemben az eljárást megszüntette.

Schwabe Central and Eastern 

Europe GmbH & CO KG jogsértés 

megállapítása bírság nélkül, 

Schwabe Hungary Kft. 

Megszüntetés

A GVH döntése: http://www.gvh.hu//data/cms1027141/Vj076_2013_m_v.pdf

2013. augusztus 9. Vj/64/2013 tápszer

Biropharma Első Magyar 

Biotechnológiai Kft.  Bizalom Expressz 

Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft. 2011. január 1. és 2013. 

szeptember 15. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a www.avemar.hu, a www.avemarshop.eu és a 

www.daganatok.hu internetes oldalakon, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban, plakátjain, az Avemar 

Hírlevelekben és szórólapján az Avemar termékekről betegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó 

tulajdonságokat állított. A GVH megállapította, hogy a Bizalom Expressz Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. 

2011 januárja és 2013. szeptember 15. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a www.avemarshop.eu 

internetes oldalon az Avemar termékekről betegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó tulajdonságokat 

állított. A GVH az eljárást megszüntette a 2011. január 1. és 2013. szeptember 15. között alkalmazott 

rádióreklám tekintetében. 

Biropharma Első Magyar 

Biotechnológiai Kft. 2 millió forint 

bírság, Bizalom Expressz 

Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. 

1.1 millió forint bírság és mindkét 

vállalkozás eltiltása a jogsértő 

magatartás további folyatatásától és 

részbeni megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1028854/sk_64_2013_lezart_Biropharma_Avemar.pdf



2013. szeptember 18. Vj/70/2013 étrendkiegészítő Kyäni Europe AB 

A GVH megállapította, hogy a Kyäni Europe AB 2012. február 1. és 2013. szeptember 18. között a 

www.eu.kyany.net/public/eu/hu/main honlapon és a Kyäni termékeket népszerűsítő szórólapokon a) 

jogsértően tulajdonított a Kyäni termékeknek betegségmegelőző, illetőleg gyógyító hatást, b) valótlan 

egészségre vonatkozó állításokat fogalmazott meg a Kyäni termékek vonatkozásában, c) valótlanul állította, 

hogy a Kyäni Sunset termék a tokotrienolok és Omega 3 zsírsavak tökéletes keveréke, d) valótlanul állította, 

hogy a Kyäni Sunrise termék előállításához olyan alaszkai áfonyát használnak fel, amelynek az antioxidáns 

tartalma sokkal magasabb, mint a „közönséges” áfonyáé, e) valótlan állításokat tett a Kyäni Sunset termék 

előállításához felhasznált lazac vonatkozásában, f) valótlan piacelsőségi állításokat tett a Kyäni termékekkel 

kapcsolatban. A GVH az eljárást megszüntette a) „a cink részt vesz a kognitív funkciók működésben” állítás 

és b)a DSA-etikai kódex-szel kapcsolatos vizsgált kommunikáció tekintetében.

6 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától és tészbeni 

megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029228/sk_70_2013_lezart_Kyani.pdf

2013. október 24. Vj/80/2013 nem "gyógyos" ügy
Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi 

Fióktelep és a Cord Blood Center s.r.o. 

A GVH megállapította, hogy a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep és a Cord Blood Center s.r.o. 

2011. október 1. és 2013. október 24. között egyes kereskedelmi kommunikációikban valótlanul állították a 

Cord Blood Center őssejtbanki tevékenységével összefüggésben, hogy a) a levett őssejtek 99,9%-a tárolásra 

kerül, b) az alkalmazott sejtmegtartó módszerrel az őssejtek 99,9%-a épségben marad, c) az alkalmazott 

sejtmegtartó módszernek, speciális feldolgozási módszernek köszönhetően az értékes őssejtek 99,9%-a 

épen marad, d) Európában ez az egyetlen olyan magán őssejtbank, amely közösségi bankot is működtet, e) 

Európában ez a második legnagyobb őssejtbank, f) köldökzsinórvér eredetű őssejt mintáik a legjobb 

minőségűnek számítanak a világon, mert a legtöbb értékes őssejtet tartalmazzák, g) a laboratóriumaiban 

feldolgozott őssejt minták minősége világszerte a legjobbnak számít, h) a Cord Blood Center őssejtbank 

biztosította a legtöbb őssejtmintát gyógyító transzplantációkhoz az európai bankok közül, i) az alkalmazott 

sejtmegtartó feldolgozási technika lehetővé teszi a legtöbb őssejt tárolását és más fontos sejtek (a VSEL 

sejtek) megőrzését, j) az adott levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudják az őssejtek számát, k) 

az adott egyedülálló levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudják az őssejtek számát, l) ez az 

egyetlen olyan őssejtbank, amelynél igénybe vehető a placentáris vérlevétel szolgáltatás. A GVH 

megállapította továbbá, hogy a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep és a Cord Blood Center 

s.r.o. által 2013 májusa és augusztusa között alkalmazott, árösszehasonlító táblázatot tartalmazó szórólap 

jogsértő, nem tárgyilagos összehasonlító reklámnak minősül és egyben egyes valótlan tartalmak miatt 

alkalmas a fogyasztók megtévesztésére is.

Cord Blood Center s.r.o. 

Magyarországi Fióktelepét és a 

Cord Blood Center s.r.o. 

egyetemlegesen 7 millió forint 

bírság, eltiltás a jogsértő magatartás 

további folytataásától

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029292/sk_80_2013_lezart_Cord_Blood.pdf

2013. november 29. Vj/98/2013 nem "gyógyos" ügy Telemarketing International Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Telemarketing International Kft. 2012. augusztus 1. és 2013. november 29. 

között a Fir Slim alakformáló alsóneművel kapcsolatban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor televíziós reklámjaiban, honlapján, termékkatalógusában és 

tájékoztató füzeteiben azt állította, hogy a termék a) használatával akár két számmal is csökkenhet a 

fogyasztók ruhamérete, ezáltal alakformáló hatása van; b) alkalmazásával hatékonyan, könnyen, gyorsan 

csökkenthető a testsúly; c) alkalmazásával a narancsbőr tünetei eltűnnek.

30 millió forint bírság
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029471/sk_98_2013_lezart_Telemarketing.pdf

2013. december 6. Vj/100/2013 orvostechnikai eszköz
LAJOS TRADE Kft., Lajos László 

egyéni vállalkozó

A GVH megállapította, hogy Lajos László egyéni vállalkozó 2010. április 1. napja és 2013. december 6. napja 

közötti kereskedelmi kommunikációjában tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a 

„Sweet Dream alvásrendszer” elnevezésű termékismertető füzetekben, honlapjain a www.lajostrade.hu és a 

www.sweet-dream.hu weboldalakon, rendezvényeken levetített kisfilmekben, roll up plakáton, valamint 

termékbemutatókon elhangzott szóbeli tájékoztatásával valótlanul azt állította, hogy a „Sweet Dream 

alvásrendszer” elnevezésű termék az emberi egészségre különböző kedvező hatásokkal bír.

25 millió forint bírság
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029500/sk_100_2013_lezart_Lajos_Trade.pdf

2013. szeptember 5. Vj/68/2013 tápszer BG Distribution Hungary Kft. 

A GVH megállapította, hogy a BG Distribution Hungary Kft. 2013. február 1-től 2013. szeptember 5-ig, jogsértő 

reklámozást, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor A) szakmai felhasználóknak 

szóló egyes kommunikációiban a BioGaia ProTectis Junior elnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – 

tápszerről valótlanul azt állította, hogy 1) az egyetlen ízesített, rágótabletta formájú probiotikum, 2) az egyetlen 

probiotikus készítmény Lactobacillus reuteri tartalommal; B) fogyasztóknak szóló egyes kommunikációiban a 

BioGaia ProTectis Junior elnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszernek 1) gyógyhatást 

tulajdonított, 2) olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek 

tekintetében irányadó ágazati jogszabályoknak, 3) olyan ajánlást fogalmazott meg a termék hatásaihoz 

kapcsolódóan, amelyben egészségügyi szervezet ajánlotta a terméket a fogyasztóknak. A GVH az eljárást 

megszüntette a) a kizárólag szakmai felhasználónak szóló kommunikáción belül a gyógyhatás- és 

egészségre vonatkozó hatásállítások, valamint „az egyetlen probiotikus rágótabletta Lactobacillus reuteri 

Protectis® tartalommal” állítás tekintetében, továbbá b) azon állítások tekintetében, amelyek a gyermekeken 

végzett széleskörű klinikai vizsgálatokra utalnak.

300 ezer forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától és részbeni 

megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029720/sk_68_92_101_2013_lezart_probiotikum.pdf



2013. november 22. Vj/92/2013 étrendkiegészítő
Actavis Hungary Gyógyszermarketing 

és Kereskedelmi Kft.

A GVH megállapította, hogy az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft. 2011. november 

és 2013. szeptember 4. között jogsértő reklámozást, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a Hobiot Stop elnevezésű étrend-kiegészítő termékének 

a) gyógyhatást tulajdonított különböző kommunikációs csatornákon, b) egészségre gyakorolt hatásával 

kapcsolatosan különböző kommunikációs csatornákon azt állította, hogy a Hobiot Stop alkalmazása javasolt, 

ha a bélflóra egyensúlyának gyors helyreállítására van szükség, a Hobiot Stop célzott segítséget nyújthat a 

bélflóra egyensúlyának helyreállításában, illetve termékkategóriájára vonatkozóan megtévesztő tájékoztatást 

nyújtott azáltal, hogy azt állította, hogy a fogyasztók a termékről a betegtájékoztatóból juthatnak további 

információhoz. A GVH az eljárást megszüntette a) a termék egyedülállóságára vonatkozó piacelsőbbségi 

állítások, valamint b) a termék egészségre gyakorolt hatásain kívüli egyéb hatásokra, alkalmasságra 

(gyorsaság, hatékony kiegészítés) vonatkozó állítások tekintetében.

5 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától és tészbeni 

megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029720/sk_68_92_101_2013_lezart_probiotikum.pdf

2013. december 6. Vj/101/2013 étrendkiegészítő Hosptess Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Hosptess Kft. jogsértést követetett el, amikor a) 2012 decembere és 2013. 

december 6. között egyes kereskedelmi kommunikációiban a Sediflore-M elnevezésű étrend-kiegészítő 

termékre vonatkozóan betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére vonatkozó tulajdonságokat 

állított és b) 2012 novembere és 2013. december 6. között egyes kereskedelmi kommunikációinak 

alkalmazásával a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, egészségre vonatkozó 

állításokat téve a Sediflore-M elnevezésű étrend-kiegészítő termékkel kapcsolatban. A GVH az eljárást 

megszüntette „s. boulardii 100% antibiotikumrezisztens, ellenáll a gyomorsavnak, ellenáll a fehérjebontó 

enzimeknek, így a lenyelt mennyiség biztosan teljes egészében lejut a rendeltetési helyére, a vastagbélbe”, 

illetve az „antibiotikum rezisztens” állítások vonatkozásában.

790 ezer forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától és részbeni 

megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029720/sk_68_92_101_2013_lezart_probiotikum.pdf

2013. november 25. Vj/93/2013 orvostechnikai eszköz TV Brands Kft. 

A GVH megállapította, hogy a TV Brands Kft. azáltal, hogy 2011 áprilisa és 2013 júniusa közötti időszakban, 

illetve a honlap vonatkozásában 2011 áprilisától folyamatosan a) a 2:04 perc hosszúságú televízió 

reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, a 2013. áprilisi és júliusi DM levélben, a www.reduline36.hu 

honlapon közöltekben nem tüntette fel fel a Reduline 36®  elnevezésű termékével kapcsolatban a termék 

gyógyászati segédeszköz termékkategóriáját, b) a 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a 

bemutatótermi plakátokon, és a 2013. áprilisi DM levélben a Reduline 36®  elnevezésű termékével 

kapcsolatban nem tüntette fel a gyógyászati segédeszközök vonatkozásában kötelezően alkalmazandó 

figyelmeztető szöveget, c) a 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, és a 

2013. áprilisi DM levélben a Reduline 36®  elnevezésű termékével kapcsolatban nem tüntette fel a használati 

útmutató megismerésének szükségességére vonatkozó felhívást, d) az 1.06 és 2.04 perc hosszúságú 

televízió reklámokban, a 2013. áprilisi és júliusi DM levélben és a www.reduline36.hu honlapon a Reduline 

36®  terméket nem a használati útmutató szerint mutatta be, e) az 1.06 és 2.04 perc hosszúságú televízió 

reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, a 2013. áprilisi DM levélben és a www.reduline36.hu honlapon 

megtévesztő módon állította, hogy a termék természetes hatóanyagot tartalmaz, tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatot és jogsértő reklámozást folytatott.

10 millió forint bírság és az a), d) és 

e) pontok szerint jogsértő 

magatartás további folytatásától való 

eltiltás

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029762/sk_93_2013_lezart_Tv_brands.pdf

2014. február 4. Vj/12/2014 orvostechnikai eszköz Impulser Trade Kft. „f. a.” 

A GVH megállapította, hogy az Impulser Trade Kft. „f. a.” 2013. június 20. és 2013. november 7. között 

fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi 

kommunikációiban valótlanul állította, hogy a FLIR A310 hőkamera alkalmas betegségek diagnosztizálására.

100 millió forint bírság
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029825/sk_12_2014_lezart_Impulser.pdf

2013. április 12. Vj/34/2013 egyéb élelmiszer Foodorgany Kft.

A GVH megállapította, hogy a Foodorgany Kft. 2011. augusztus 17. és 2013. április 12. között egyes 

kereskedelmi kommunikációiban a) jogsértően tulajdonított az Update termékeknek betegséget megelőző, 

illetőleg azt kezelő hatást, b) valótlan egészségre vonatkozó állításokat tett az Update termékekkel 

kapcsolatban, c) valótlan állításokat tett az Update termékekkel összetételével összefüggésben, d) valótlan 

piacelsőségi állításokat tett.

15 millió forint bírság
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1029971/sk_34_2013_lezart_update.pdf

2013. december 12. Vj/104/2013 nem "gyógyos" ügy
Telestore Hungary Kft., Euro 

Telemarketing s.r.o. 

A GVH megállapította, hogy az Euro Telemarketing s.r.o. (mint a Telestore Hungary Kft. jogutódja) 2013 

áprilisától 2014 márciusáig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, 

amikor a) a MaxiLift és a Stem Cell Therapy elnevezésű termékeket úgy népszerűsítette, hogy a termék 

használatától várható eredményekkel, illetőleg annak várható előnyeivel kapcsolatban tett állítások nem 

rendelkeznek megfelelő megalapozottsággal; b) a MaxiLift és a Stem Cell Therapy elnevezésű 

készítményekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációjában a termékek kiindulási áraként olyan árat jelölt 

meg, mely nem került a valóságban alkalmazásra.

30 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától 

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1030045/sk_104_2013_lezart_maxilift.pdf



2013. április 12. Vj/81/2013 orvostechnikai eszköz
Telestore Hungary Kft., Euro 

Telemarketing s.r.o. 

A GVH megállapította, hogy Euro Telemarketing s.r.o. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a 

TERRAMAGON +7 elnevezésű mágnesterápiás készülék népszerűsítése során, amikor a) a terméket 2013. 

január 1-től orvostechnikai eszközként forgalmazta és reklámozta anélkül, hogy a termék a vele szemben 

támasztott jogszabályi követelményeknek megfelelt volna, b) a terméket 2013. október 1-jét követően az 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal forgalmazás felfüggesztésére vonatkozó döntése és 

tájékoztatása ellenére továbbra is forgalmazta és reklámozta, c) 2013. január 1-től 2013 novemberéig a 

terméknek gyógyhatást tulajdonított, d) 2013. január 1-től a termék egészségre gyakorolt hatása tekintetében 

valótlan állításokat tett közzé, e) 2013. január 1-től a termékkel kapcsolatban valótlanul állította, hogy 

használatával a szervezet belső egyensúlya helyreáll, segít a fáradtság legyőzésében, balesetmegelőző 

hatása van, a sportteljesítmény fokozására alkalmas, f) 2013. január 1-től a terméket (a készlet erejéig) 

kedvezményes áron elérhetőként hirdette, megjelölve a termék 289.000 Ft-os nem kedvezményes vételárát 

is, anélkül, hogy a hivatkozott magasabb árat a termék értékesítése során valaha alkalmazta volna.

70 millió forint bírság
Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1030086/sk_81_2013_lezart_Euro_Telemarketing.pdf

2014. február 13. Vj/16/2014 egyéb élelmiszer
HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő 

Kft.

A GVH megállapította, hogy a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 2012-ban és 2013-ban egyes 

kereskedelmi kommunikációiban, illetőleg a www.hyd.hu és a www.preventa.hu oldalakon 2014 októberében 

megjelenített kommunikációjában jogsértően tulajdonított a Preventa termékeknek betegségmegelőző, 

illetőleg gyógyító hatást.

30 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától 

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1030261/sk_16_2014_lezart_Hyd.pdf

2013. szeptember 5 Vj/69/2013
gyógyszer, 

étrendkiegészítő
Vitabalans Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Vitabalans Kft. és a Vitabalans Oy a) a fogyasztók megtévesztésére alkalmas 

kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor 2011. július 1. és 2013. szeptember 5. között a Lacto Seven 

elnevezésű termékkel összefüggésben egyes kereskedelmi kommunikációikban az ágazati szabályoknak 

nem megfelelő egészségre vonatkozó hatás-állításokat tettek, b)jogsértő reklámtevékenységet folytattak, 

amikor a 2013-ban január-március hónapokban a Bors, a Blikk és a Blikk Egészség című lapok egyes 

számaiban közzétett reklámokban nem határozták meg egyértelműen, hogy a Lopacut 2mg termék 

gyógyszer.

10,84 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától 

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://gvh.hu//data/cms1030392/sk_69_2013_lezart_vitabalans.pdf

2013. november 4 Vj/83/2013 tápszer
Culevit Rákkutató és 

Gyógyszerfejlesztő Kft. 

A GVH megállapította, hogy a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 2011 márciusa és 2013. november 

4. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy egyes kereskedelmi kommunikációiban a Culevit 

megnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerekről betegség gyógyítására, kezelésére 

vonatkozó tulajdonságokat állított. A GVH a 2009. április 27. és 2011. március 1. közötti időszakra 

vonatkozóan az eljárást megszüntette.

25 millió forint bírság, eltiltás a 

jogsértő magatartás további 

folytatásától és részbeni 

megszüntetés

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://www.gvh.hu//data/cms1030319/sk_83_2013_lezart_culevit.pdf

2014. január 31 Vj/10/2014 étrendkiegészítő

Schwabe Hungary Kft., Schwabe 

Central and Eastern Europe GmbH & 

CO KG 

A GVH megállapítottaa, hogy a Schwabe Hungary Kft. 2012. december 14. és 2014. január 31. között a 

fogyasztók megtévesztésére alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást 

folytatott, amikor a Pearls Winter+, PearlsIC, Pearls YB, acidophilus Pearls elnevezésű étrend-kiegészítő 

termékekkel összefüggésben egyes kereskedelmi kommunikációkban egészségre vonatkozó állításokat tett.

Schwabe Hungary Kft.:315 ezer 

forint bírság, eltiltás a jogsértő 

magatartás további folytatásától 

Schwabe Central and Eastern 

Europe GmbH & CO KG: 4,530 

millió forint bírság, eltiltás a jogsértő 

magatartás további folytatásától 

Sajtóközlemény a döntésről: 

http://gvh.hu//data/cms1030445/sk_10_2014_lezart_Schwabe.pdf 


