
 

 

 

  

Jogsértő gyógyszerreklám miatt bírságolt a GVH 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a SANDOZ Hungária 

Kereskedelmi Kft. (SANDOZ) jogsértően reklámozta ACC elnevezésű, vény nélkül 

kapható gyógyszereit, mert nem az alkalmazási előírás alapján, hanem azon 

túlterjeszkedve mutatta be a termékeket. A reklámok gyorsaságot ígértek a 

gyógyszer teljes hatásmechanizmusára vonatozóan, miközben az alkalmazási 

előírás alapján a gyorsaság kizárólag a felszívódásra vonatkozott. A jogsértésért 

105 millió forint bírságot szabott ki a GVH. 

A GVH az egyes ACC-termékek gyors hatásmechanizmusára vonatkozó 

reklámállításokat vizsgálta, többek között a  

 Gyors megoldás hurutos köhögésre!;  

 Gyorsan megtisztítja a légutakat!;  

 ACC, az gyorsan hat  

szlogeneket, amelyek sajtóhirdetésekben, orvosi rendelői, patikai plakátokon, televíziós 

reklámokban és akciós/patikai újságokban jelentek meg. 

Az ACC elnevezésű gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyét az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) bocsátotta ki.  

A GVH az OGYÉI tájékoztatását kérte a vizsgált állítások szakmai szempontú 

értékeléséhez. A szakhatóság álláspontja szerint a gyógyszerek alkalmazási előírásaiban 

foglaltak nem támasztják alá a gyógyszerek gyors hatását, azaz az állítások nincsenek 

összhangban a gyógyszerek alkalmazási előírásában foglaltakkal. 

A GVH döntése szerint a SANDOZ 2015 októbere és 2016 áprilisa között jogsértően 

reklámozott és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert nem az 

engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be az egyes ACC termékeket a 

reklámokban megjelenő gyors hatás, illetve általában a gyorsaság hangsúlyozásával. 

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott.  

A GVH súlyosító körülményként értékelte a magatartás kiterjedtségét, hiszen a vizsgált 

kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben is elhúzódott, a 

teljes szezont lefedte.  

A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont  

 dokumentált vezetői döntéssel – a megfelelési programja keretében – felhagyott 

a jogsértő kereskedelmi gyakorlattal a versenyfelügyeleti eljárás megindításának 

hatására; 

 előzetesen is érdemi megfelelési erőfeszítéseket tett a lehetséges jogsértések 

elkerülésére, és e mechanizmus keretében a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot is 

módosította.  



 

 2. 

A GVH ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a gyógyszertárakban vény nélkül is 

kapható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek reklámozása 

akkor jogszerű, ha a reklám a gyógyszert az engedélyezett alkalmazási előírás alapján 

mutatja be.  

A GVH joggyakorlata értelmében nem csupán az alkalmazási előírással ellentétes, 

annak semmilyen módon meg nem felelő kereskedelmi gyakorlatok lehetnek jogsértők, 

hanem azon állítások is, amelyek tartalma túlmutat az alkalmazási előírásban megjelenő 

indikációkon, hatásokon vagy hatásmechanizmusokon. Aggályos és versenyfelügyeleti 

beavatkozást tesz szükségessé az a kereskedelmi gyakorlat, amely az alkalmazási 

előírásban szereplő indikációkon, hatásokon vagy éppen hasznosulási jellemzőkön 

túlmutató, túlzó vagy általánosító, így a fogyasztói értelmezést (azaz végső soron az 

objektív választást) nehezítő állítást jelentet meg. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/35/2016. 

Budapest, 2017. november 3. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

tel.: (+36-1) 472-8902 

fax: (+36-1) 472-8898 

mobil: +3630 618-6618 

e-mail: basa.andrea@gvh.hu 

sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  

További információk: 

GVH Ügyfélszolgálata 

tel: (+36-1) 472-8851 

e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  
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