
A vásárlásösztönzı A vásárlásösztönzı 
marketingmegoldások jogi kockázataimarketingmegoldások jogi kockázatai

Dr. Dr. ZavodnyikZavodnyik JózsefJózsef
Gazdasági VersenyhivatalGazdasági Versenyhivatal

2009. május 7.2009. május 7.



22

VVáássáárlrláássöösztsztöönznzééss

•• a terma terméék mink minéél nagyobb szl nagyobb száámban tmban töörtrtéénnıı
éértrtéékeskesííttéésséének elnek elıısegsegííttéésséét ct céélzlzóó, a v, a véégfogyasztgfogyasztóó
felfeléé iriráányulnyulóó marketingtevmarketingtevéékenyskenyséégg

•• nem tartozik idenem tartozik ide aa hagyomhagyomáányos nyos éértelemben vett rtelemben vett 
reklrekláám, PR, szemm, PR, szeméélyes eladlyes eladááss

•• ttööbbbb lehetségeslehetséges mmóódszer, tdszer, tööbb lehetsbb lehetsééges hatges hatáás s 
(pr(próóbaba-- éés s úújravjraváássáárlrláás, vs, váássáárlrláási gyakorissi gyakorisáág g 
nnöövelveléés, vs, váássáárolt mennyisrolt mennyiséég ng nöövelveléése stb.)se stb.)



33

A VA Versenytanács ersenytanács aa vásárlásvásárlásöösztsztöönznzéésrsrııll
(pl.(pl. VjVj--65/2002.,65/2002., VjVj--6/2007.)6/2007.)

•• a va váássáárlrláássöösztsztöönznzéés eszks eszköözeinek segzeinek segíítstsééggéével a vvel a váállalkozllalkozáások ksok kéépesek pesek 
befolybefolyáást gyakorolni a fogyasztst gyakorolni a fogyasztóók magatartk magatartáássáára, a kra, a küüllöönbnböözzıı
vváállalkozllalkozáások sok éés terms terméékek kkek köözzöötti vtti váálasztlasztáás kapcss kapcsáán meghozott n meghozott 
ddööntntééseikreseikre

•• a ka küüllöönbnböözzıı vváássáárlrláássöösztsztöönznzıı eszkeszköözzöök eltk eltéérrıı hathatáást gyakorolnak a st gyakorolnak a 
fogyasztfogyasztóói di dööntntéésekresekre

•• a va váássáárlrláássöösztsztöönznzéési eszksi eszköözzöökkel kkel ééllıı vváállalkozllalkozáások nemcsak pl. az sok nemcsak pl. az 
akciakcióó jelentett eljelentett elıınynyööket ket éélvezik, hanem viselnilvezik, hanem viselniüük kell az akcik kell az akcióó
megszervezmegszervezéésséével vel éés lebonyols lebonyolííttáássáával jval jáárróó felelfelelııssssééget is. Eleget kell get is. Eleget kell 
tennitenniüük azon elvk azon elváárráásnak, hogy az akcisnak, hogy az akcióó (az akci(az akcióó nnéépszerpszerőőssííttéése sorse soráán n 
is megmutatkozis megmutatkozóóan) a tisztessan) a tisztesséég kg köövetelmvetelméényei szerintnyei szerint kerkerüüljljöön n 
lebonyollebonyolííttáásrasra
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A VT gyakorlata A VT gyakorlata ááltal ltal éérintettrintett egyes egyes 
vváássáárlrláássöösztsztöönznzıı mmóódszerekdszerek

•• ajajáándndéékk

•• nyeremnyereméényny

•• pontgypontgyőőjtjtıı akciakcióó, h, hőősséégakcigakcióó

•• áárengedmrengedméényny

•• mennyismennyiséégi engedmgi engedméényny

•• ingyenes kipringyenes kipróóbbáálláás lehets lehetıısséégege

•• ididııhhööz kz kööttöött akcitt akcióó stb.stb.
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A tA téénylegesen nem ajnylegesen nem ajáándndééknak knak 
minminııssüüllıı ajajáándndéékk

•• az ajaz ajáándndéék valk valóóban ajban ajáándndéék legyenk legyen

•• jogsjogséértrtıı volt volt a 16 MBa 16 MB xDxD kkáártya mint rtya mint 
ajajáándndéék szerepeltetk szerepeltetéése, se, mivel mivel az adott az adott 
digitdigitáális flis féényknykéépezpezııggéép gyp gyáári alaptartozri alaptartozééka ka 
volt volt a gya gyáári dobozban elhelyezett kri dobozban elhelyezett káártya rtya 
((VjVj--22/2006., F22/2006., Fııvváárosi Brosi Bíírróóssáág 16.K. g 16.K. 
34.277/2006/6.)34.277/2006/6.)
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KKéészletproblszletprobléémama
az ajaz ajáándndéékakcikakcióó kapcskapcsáánn

•• elegendelegendıı szszáámmúú ajajáándndéékkal tkkal töörtrtéénjnjéék az akcik az akcióóra ra 
ttöörtrtéénnıı felkfelkéészszüüllééss

•• nem jogszernem jogszerőő, ha a v, ha a váállalkozllalkozáás nem szs nem száámol mol 
nyilvnyilváánvalnvalóóan elan elııre lre lááthatthatóó forgalmi jellemzforgalmi jellemzııkkel kkel 
((VjVj--62/2008.)62/2008.)

•• a VT nem a VT nem áállapllapíított meg jogstott meg jogséértrtéést, amikor egyes st, amikor egyes 
esetekben technikai nehesetekben technikai nehéézszséégek gek adódtak adódtak az az 
ajajáándndéékok kiadkok kiadáása kapcssa kapcsáán, azonban amit nem n, azonban amit nem 
tudott tudott áátadni, azt tadni, azt a vállalkozás a vállalkozás ututóóbb ingyenesen bb ingyenesen 
postpostáán kn küüldtldtee meg a fogyasztmeg a fogyasztóóknak (knak (VjVj--94/1997.)94/1997.)
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Az ajándék értékeAz ajándék értéke

•• a va váállalkozllalkozáásnak snak valvalóós ts táájjéékoztatkoztatáást kell st kell 
adniadniaa az ajaz ajáándndéékozkozáás felts feltéételeirteleirııl, illetve az l, illetve az 
ajajáándndéék k éértrtéékkéérrııll

•• pl. pl. VjVj--174/2001.,174/2001., VjVj--32/2002.32/2002.
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20% aj20% ajáándndéékk

•• VjVj--163/2006., a F163/2006., a Fııvváárosi rosi ÍÍttééllııttáábla 2.bla 2.KfKf. 27.230/2008/11. sz. 27.230/2008/11. száámmúú
ííttééletelete

•• 20% aj20% ajáándndéék k ííggéérete a lrete a léégfrissgfrissííttıık csomagolk csomagoláássáánn
•• a fogyaszta fogyasztóókkal csak kkal csak ááttttéételes kapcsolatban teles kapcsolatban áállllóó vváállalkozllalkozáás a s a 

fogyasztfogyasztóók felk feléé alkalmazott alkalmazott áárakat nem befolyrakat nem befolyáásolhatta solhatta éérdembenrdemben, s , s 
megalapozottan megalapozottan nem nem ííggéérhette, hogy a termrhette, hogy a terméék fogyasztk fogyasztóói i áára ra 
megtakarmegtakarííttáással jssal jáár, illetve milyen %r, illetve milyen %--banban

•• Fıvárosi Bíróság (11.K. 31.979/2007/5.): elfogadta a GVH Fıvárosi Bíróság (11.K. 31.979/2007/5.): elfogadta a GVH 
hivatkozását arra nézve, hogy a perbeli esetben a Mars ügyben hohivatkozását arra nézve, hogy a perbeli esetben a Mars ügyben hozott zott 
döntés (Cdöntés (C--470/93.) nem alkalmazható, mivel azon ügy tényállása 470/93.) nem alkalmazható, mivel azon ügy tényállása 
szerint a fogyasztók által kontrollálható kedvezményrıl volt szószerint a fogyasztók által kontrollálható kedvezményrıl volt szó (a (a 
jégkrémek 10%jégkrémek 10%--kal kal nagyobb kiszerelésben való megjelenését a vevık nagyobb kiszerelésben való megjelenését a vevık 
ellenırizni tudták)ellenırizni tudták)

•• [[lláásd msd méég g pl.pl. VjVj--91/2001. 91/2001. ((„„+50 ml+50 ml gratisgratis”” ííggééret a bret a búútortiszttortisztííttóó
csomagolcsomagoláássáánn)])]
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NyeremNyereméényakcinyakcióó

•• a fogyaszta fogyasztóó pontos tpontos táájjéékoztatkoztatáást kapjon az st kapjon az 
akciakcióó feltfeltéételeirteleirııl (vl (vöö. pl. . pl. VjVj--100/1999.)100/1999.)

•• a hia hiáányos tnyos táájjéékoztatkoztatáásnsnáál figyelembe l figyelembe 
veendveendııkk a ka köözismert feltzismert feltéételek (az akcitelek (az akcióó
lebonyollebonyolííttáássáában ban közremőködı közremőködı vváállalkozllalkozáás s 
dolgozdolgozóói nem vehetnek ri nem vehetnek réészt az akciszt az akcióóban,ban,
VjVj--161/2000.)161/2000.)
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Technikai problTechnikai problééma az akcima az akcióó
megvalósításábanmegvalósításában

•• jogsjogséértrtéést eredmst eredméényezett, amikor az akcinyezett, amikor az akcióóban ban 
rréésztvevsztvevıı üüddííttıık zk záárróókupakjkupakjáának belsnak belsıı (nyer(nyeréési si 
lehetlehetııssééget biztosget biztosííttóó) felirata felbont) felirata felbontáás ns néélklküül is l is 
elolvashatelolvashatóó volt (volt (VjVj--150/1996.)150/1996.)

•• a VT nem a VT nem áállapllapíított meg jogstott meg jogséértrtéést, amikor a st, amikor a 
nyeremnyereméény bevny bevááltltáása az elsa az elııadadóónak fel nem rnak fel nem róóhathatóó
okbokbóól kl kéésedelmet szenvedett, de a ksedelmet szenvedett, de a kéészletet szletet 
folyamatosan pfolyamatosan póótolta, a reklamtolta, a reklamáállóókat postkat postáán is n is 
kielkielééggíítette (tette (VjVj--201/2000.)201/2000.)
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Jogsértés a nyerési eséllyel összefüggésben,Jogsértés a nyerési eséllyel összefüggésben,
a biztos nyeremény valótlan ígéretea biztos nyeremény valótlan ígérete

•• több határozat a csomagküldı több határozat a csomagküldı 
kereskedelemmel összefüggésben kereskedelemmel összefüggésben 

•• VjVj--117/2008.: a vállalkozás 117/2008.: a vállalkozás elhallgattelhallgattaa azt a azt a 
kköörrüülmlméényt, hogy az adott nyt, hogy az adott 
nyeremnyereméényjnyjááttéékban nemcsak magyarorszkban nemcsak magyarorszáági gi 
fogyasztfogyasztóók vesznek rk vesznek réésztszt
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Az akciAz akcióó „„tovtováábbbbéélléésese””

•• pl.pl. VjVj--129/2003.129/2003.
•• a va váállalkozllalkozáás gondoskodjon arrs gondoskodjon arróól, hogy a terml, hogy a terméékek csomagolkek csomagoláása, sa, 

illetve az egyilletve az egyééb kommunikb kommunikáácicióós eszks eszköözzöök ne tartalmazzanak k ne tartalmazzanak 
ttáájjéékoztatkoztatáást az idst az idııben mben máár lezr lezáárult akcirult akcióórróól, vagy a tl, vagy a táájjéékoztatkoztatáás s 
legyen egylegyen egyéértelmrtelmőő az akciaz akcióó ididııtartamtartamáátt illetıenilletıen, , vagy vagy intintéézkedjenzkedjen, , 
hogy hogy az akciaz akcióórróól tl táájjéékoztatkoztatóó termterméékek kek kikikerkerüüljenek a forgalombljenek a forgalombóóll

•• FFııvváárosi Brosi Bíírróóssáág 7.K. 30.343/2004/3.: az g 7.K. 30.343/2004/3.: az ááruhoz kapcsolruhoz kapcsolóóddóó
nyeremnyereméényakcinyakcióó feltfeltéételei a vtelei a váássáárolandrolandóó ááru lru léényeges tulajdonsnyeges tulajdonsáággáának nak 
tekinthettekinthetıık; k; lléényeges, meghatnyeges, meghatáározrozóó elem az, hogy mi a nyeremelem az, hogy mi a nyereméény, a ny, a 
nyeremnyereméényakcinyakcióó mettmettııl meddig tart, mit kell ahhoz tennie a l meddig tart, mit kell ahhoz tennie a 
fogyasztfogyasztóónak, hogy a nyeremnak, hogy a nyereméényakcinyakcióóban rban réészt vehessen; a szt vehessen; a 
nyeremnyereméényakcinyakcióót meghirdett meghirdetıı vváállalkozllalkozáás felels felelıısssséége ge éés ks köötelesstelesséége, ge, 
hogy a fogyaszthogy a fogyasztóók mindig relevk mindig relevááns ns éés aktus aktuáális informlis informáácicióókhoz khoz 
jussanakjussanak
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PontgyPontgyőőjtjtıı akciakcióó, h, hőősséégakcigakcióó

•• kellkellıı kköörrüültekintltekintéés kell az akcis kell az akcióó szabszabáályainak lyainak 
mmóódosuldosuláásakor, illetve az akcisakor, illetve az akcióó befejezbefejezéésekor sekor 
(l(láásd pl.sd pl. VjVj--65/2002.,65/2002., VjVj--65/2005.)65/2005.)

•• a terma terméékeken az akcikeken az akcióó lezlezáárulta utrulta utáán is szerepeltek n is szerepeltek 
a pontoka pontok, de , de a GVH nem inda GVH nem indíított eljtott eljáárráást, miutst, miutáán a n a 
vváállalkozllalkozáás vs váállalta, hogy pontgyllalta, hogy pontgyőőjtjtıı
fogyasztfogyasztóóinak lezinak lezáárróó akciakcióót szervez t szervez éés s 
megajmegajáándndéékozza a pontot bekkozza a pontot beküüldldıı fogyasztfogyasztóókatkat
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ÁÁrengedmrengedméényny

•• követelmény követelmény a fogyaszta fogyasztóók pontos, k pontos, 
valvalóóssáágnak megfelelgnak megfelelıı ttáájjéékoztatkoztatáása az sa az 
akciakcióórróóll

•• jogsjogséértrtıı, ha a fogyaszt, ha a fogyasztóónak tnak téénylegesen nylegesen 
nem a kommuniknem a kommunikáácicióós eszks eszköözben zben 
szerepeltetett szerepeltetett áárat kell megfizetnie, illetve rat kell megfizetnie, illetve 
nem a knem a köözzöölt mlt méértrtéékkőő megtakarmegtakarííttáásban sban 
rréészesszesüül (pl.l (pl. VjVj--133/2008.)133/2008.)
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A nem akciA nem akcióós (magasabb) s (magasabb) áár r 
jogsjogséértrtıı feltfeltüüntetntetéésese

•• a magasabb a magasabb áárat rat a vállalkozás a vállalkozás korkoráábban nem alkalmaztabban nem alkalmazta

•• a magasabb a magasabb áárat ugyan alkalmazta rat ugyan alkalmazta valamikor valamikor korkoráábban a bban a 
vváállalkozllalkozáás, de azt a kedvezms, de azt a kedvezméényes nyes áár alkalmazr alkalmazáássáát t 
kköözvetlenzvetlenüül megell megelıızzııen nem, illetve koren nem, illetve koráábban is csak bban is csak 
kivkivéételesen gyakoroltatelesen gyakorolta

•• a va váállalkozllalkozáás a kedvezms a kedvezméényes nyes áár elr elııtt ktt köözvetlenzvetlenüüll ugyan ugyan 
alkalmazta a magasabb alkalmazta a magasabb áárat, azonban ezt rat, azonban ezt 
rendeltetrendeltetéésellenesensellenesen (pl. (pl. éésszersszerőőtlentlenüül rl röövid ideig vid ideig ))tettetette

•• vvöö.. VjVj--52/2004.,52/2004., VjVj--6/2007.,6/2007., VjVj--70/2008.,70/2008., VjVj--71/2008.,71/2008., VjVj--
100/2008.100/2008.
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A gyA gyáártrtóó/sz/száállllííttóó ááltal ajltal ajáánlott nlott áár r 
mint a kedvezmmint a kedvezméény alapjany alapja

•• kköövetelmvetelméény az ny az áárbrbóól adott kedvezml adott kedvezméény pontos ny pontos 
kköözlzléésese

•• jogsjogséértrtıı, ha az aj, ha az ajáánlott nlott áár r korábban korábban nem kernem kerüült lt 
ttéénylegesen alkalmaznylegesen alkalmazáásra, s sra, s íígy a kgy a köözzöölt lt 
áárengedmrengedméény csak fikciny csak fikcióó (l(láásd pl. sd pl. VjVj--100/2008.)100/2008.)

•• figyelemmel kell lenni arra, ha az figyelemmel kell lenni arra, ha az üüzletlzletláánc egyes nc egyes 
tagjai elttagjai eltéérrıı áárakat alkalmaznak (rakat alkalmaznak (VjVj--6/2007.)6/2007.)
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A folyamatosan alkalmazottA folyamatosan alkalmazott
akciakcióós s áár megr megííttéélléésese

•• a folyamatosan alkalmazott akcia folyamatosan alkalmazott akcióós s áár r 

normnormáál l áárnak minrnak minııssüüllhet (het (VjVj--6/2007.6/2007.))
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„„HagyomHagyomáányosnyos” problémák ” problémák az akciaz akcióóss áron áron 
értékesített értékesített termterméék elk eléérhetrhetııssééggéével kapcsolatbanvel kapcsolatban

•• a terma terméék nem k nem éérhetrhetıı elel

•• a terma terméék az akcik az akcióó kköözben elfogyott, zben elfogyott, az akcióra az akcióra 
irreirreáálisan alacsony klisan alacsony kéészlettel kszlettel kéészszüült a vlt a váállalkozllalkozááss

•• lláásd pl.sd pl. VjVj--64/2008.,64/2008., VjVj--70/2008.,70/2008., VjVj--71/2008.71/2008.
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MennyisMennyiséégi engedmgi engedméényny

•• a ta tööbb termbb terméék megvk megváássáárlrláássáával jval jáárróó kedvezmkedvezméénynek nynek 
valvalóósnak kell lenniesnak kell lennie

•• pl.pl. VjVj--29/2006.: nem sz29/2006.: nem szüükskséégszergszerőő, hogy az , hogy az ááruhruháázban zban 
jellemzjellemzııen sokfen sokfééle termle termééket vket váássáárlrlóó fogyasztfogyasztóó
folyamatosan folyamatosan öösszevesse a ksszevesse a küüllöönbnböözzıı csomagolcsomagoláásban sban 
áárusrusíított azonos termtott azonos terméékek egyskek egyséégnyi gnyi áárait, krait, küüllöönnöösen nem sen nem 
akkor, amikor a akkor, amikor a „„3 + 1 aj3 + 1 ajáándndéékk”” csomagolcsomagoláás, illetve jelzs, illetve jelzéés s 
a fogyaszta fogyasztóót a mindennapi tapasztalatok szerint arrt a mindennapi tapasztalatok szerint arróól l 
ttáájjéékoztatja, hogy egy akcikoztatja, hogy egy akcióós terms terméékrkrııl van szl van szóó, s a , s a „„3 + 1 3 + 1 
ajajáándndéékk”” csomagolcsomagoláás megvs megváássáárlrláássáával olcsval olcsóóbban juthat 4 bban juthat 4 
darab termdarab terméékhez, mintha azokat kkhez, mintha azokat küüllöönn--kküüllöön vn váássáárolnrolnáá
meg meg –– mikmiköözben ez nem felelt meg a valzben ez nem felelt meg a valóóssáágnakgnak



2020

KockKockáázat nzat néélklküüli ingyenes li ingyenes 
kiprkipróóbbáálláás lehets lehetıısséégege

•• VjVj--129/2005., F129/2005., Fııvváárosi rosi ÍÍttééllııttáábla 2.bla 2.KfKf. . 
27.628/2006/9. sz27.628/2006/9. száámmúú ííttééletelete

•• nincs sznincs szóó kockkockáázatnzatnéélklküülisliséégrgrııl, illetve l, illetve 
ingyenessingyenesséégrgrııl, ha ennek ellenl, ha ennek ellenéértrtééke van (ke van (a a 
fogyasztónak fogyasztónak egy havi egy havi ttöörlesztrlesztıırréészletszletetet
kellett fizetnie akkor is, ha egy hónap után kellett fizetnie akkor is, ha egy hónap után 
nem akarta megvásárolni a kipróbált nem akarta megvásárolni a kipróbált 
terméketterméket))
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IdIdııhhööz kz kööttöött akcitt akcióó

•• kifogás alá esik, ha a vállalkozás annak kifogás alá esik, ha a vállalkozás annak 
látszatát kelti, mintha az adott látszatát kelti, mintha az adott 
nyereményjátékban a fogyasztó csak akkor nyereményjátékban a fogyasztó csak akkor 
vehetne részt, ha megrendelését vehetne részt, ha megrendelését 
meghatározott idıtartamon belül küldi meg, meghatározott idıtartamon belül küldi meg, 
de az ténylegesen nem felel meg a de az ténylegesen nem felel meg a 
valóságnak (valóságnak (VjVj--117/2008.)117/2008.)
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BizonyBizonyííttáási tehersi teher

•• a kereskedelmi kommunika kereskedelmi kommunikáácicióót t 
alkalmazalkalmazóónak kell bizonynak kell bizonyíítania azt, hogy tania azt, hogy 
annak tartalma annak tartalma valvalóóss

•• megfelelmegfelelıı minminııssééggőő bizonybizonyííttéék kellk kell
•• adott esetben a kadott esetben a kéészletadatok is szletadatok is 
alkalmatlanok lehetnek a bizonyalkalmatlanok lehetnek a bizonyííttáásra, ha sra, ha 
azok megbazok megbíízhatatlanok, mzhatatlanok, máás adatokkal s adatokkal 
nincsenek nincsenek öösszhangban (lsszhangban (láásdsd VjVj--52/2008.)52/2008.)
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FttvFttv. mell. melléékletkletéének tnek tööbb pontja bb pontja 
éérinti a vrinti a váássáárlrláássöösztsztöönznzééstst

•• 19. A kereskedelmi gyakorlat keret19. A kereskedelmi gyakorlat keretéében verseny vagy dben verseny vagy dííj meghirdetj meghirdetéése se 
ananéélklküül, hogy a meghirdetett dl, hogy a meghirdetett dííjak vagy azok helyett mjak vagy azok helyett máás s éésszersszerőő
megfelelmegfelelıı kiosztkiosztáásra kersra kerüülnelne

•• 20. Az 20. Az ááru ru „„ingyenesingyenes””, , „„ddííjtalanjtalan””, , „„ttéérrííttéésmentessmentes”” vagy hasonlvagy hasonlóó
jelzjelzııkkel valkkel valóó leleíírráása, ha a fogyasztsa, ha a fogyasztóónak a kereskedelmi gyakorlatban nak a kereskedelmi gyakorlatban 
valvalóó rréészvszvéétellel tellel éés az s az ááru birtokbavru birtokbavéételteléével, illetve fuvarozvel, illetve fuvarozáássáával val 
öösszefsszefüüggggıı elkerelkerüülhetetlen klhetetlen kööltsltséégeken felgeken felüül bl báármit is fizetnie kellrmit is fizetnie kell

•• 31. Olyan hamis benyom31. Olyan hamis benyomáás kelts keltéése, hogy a fogyasztse, hogy a fogyasztóó mmáár megnyert, r megnyert, 
meg fog nyerni, vagy meghatmeg fog nyerni, vagy meghatáározott cselekmrozott cselekméény megtny megtéétele rtele réévvéén fog n fog 
megnyerni egy nyeremmegnyerni egy nyereméényt vagy egynyt vagy egyééb elb elıınyhnyhööz jutni, mikz jutni, miköözben zben 
valvalóójjáában nincs ilyen nyeremban nincs ilyen nyereméény, illetve elny, illetve elııny, vagy a nyeremny, vagy a nyereméény, ny, 
illetve egyilletve egyééb elb elııny ny éérvrvéényesnyesííttéése, illetve igse, illetve igéénybevnybevéétele a fogyaszttele a fogyasztóó
szszáámmáára meghatra meghatáározott prozott péénznzöösszeg megfizetsszeg megfizetééssééhez vagy khez vagy kööltsltséégek gek 
viselviselééssééhez khez kööttöötttt

•• stb.stb.
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FttvFttv. mell. mellééklet 5. pontklet 5. pont

•• ááru meghatru meghatáározott rozott ááron valron valóó vváássáárlrláássáára felhra felhíívváás annak elhallgats annak elhallgatáássáával, val, 
hogy a vhogy a váállalkozllalkozáásnak alapos oka van azt feltsnak alapos oka van azt feltéételezni, hogy az adott telezni, hogy az adott 
vagy azt helyettesvagy azt helyettesííttıı áárut a krut a kíínnáált lt ááron nem fogja tudni ron nem fogja tudni -- az az áárura, a rura, a 
vonatkozvonatkozóó kereskedelmi kommunikkereskedelmi kommunikáácicióó hathatóókköörréére re éés az ajs az ajáánlati nlati áárra rra 
figyelemmel figyelemmel -- megfelelmegfelelıı ididııtartamig tartamig éés mennyiss mennyiséégben szolggben szolgááltatni ltatni 
vagy mvagy máás vs váállalkozllalkozááststóól beszerezni (csalogatl beszerezni (csalogatóó reklrekláám)m)

•• aa raktraktááron nem tartott ron nem tartott ááru hirdetru hirdetéése tisztessse tisztesséégtelen verseny, mivel a gtelen verseny, mivel a 
hirdethirdetıı ccéélja, hogy a vevlja, hogy a vevııt ft fııleg a raktleg a raktááron nem tartott ron nem tartott ááru ru 
olcsolcsóóssáággáával val üüzletzletéébe csalja. Az ily eljbe csalja. Az ily eljáárráás az illets az illetıı szakma elleni szakma elleni 
ssúúlyos tlyos táámadmadáás, mivel rakts, mivel raktááron nem lron nem léévvıı, de megt, de megtéévesztvesztıı ccéélt szolglt szolgáállóó
olcsolcsóó áárakkal panaszlott a sajrakkal panaszlott a sajáát vt váállalatllalatáát mint elt mint elıınynyöös beszerzs beszerzéési si 
forrforráást mintegy kiemeli a versenytst mintegy kiemeli a versenytáársak sorrsak soráábbóól l éés meg nem engedett s meg nem engedett 
tisztesstisztesséégtelen eszkgtelen eszköözzöökkel vonja el versenytkkel vonja el versenytáársainak vevrsainak vevııkköörréét (J. t (J. 

17831783--17/1925.)17/1925.)
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FttvFttv. mell. mellééklet 6. pontklet 6. pont

•• ááru meghatru meghatáározott rozott ááron valron valóó vváássáárlrláássáára felhra felhíívváás, majd a) a felhs, majd a) a felhíívváásban sban 
szereplszereplıı ááru fogyasztru fogyasztóóknak valknak valóó bemutatbemutatáássáának visszautasnak visszautasííttáása, b) az sa, b) az 
áárura vonatkozrura vonatkozóó megrendelmegrendeléés felvs felvéételteléének vagy az nek vagy az ááru ru éésszersszerőő ididııben ben 
valvalóó szolgszolgááltatltatáássáának visszautasnak visszautasííttáása, vagy c) hibsa, vagy c) hibáás ps pééldldáány ny 
bemutatbemutatáása egy msa egy máásik sik ááru eladru eladáássöösztsztöönznzéésséének a sznek a száándndéékkáával (val (baitbait--
andand--switchswitch reklrekláám)m)

•• eerkrköölcstelen a hirdetett lcstelen a hirdetett éés ks kéért rt ááru helyett mru helyett máás hasonls hasonlóó ááru ru 
kiszolgkiszolgááltatltatáása. Ez az eljsa. Ez az eljáárráás tisztesss tisztesséégtelen, a nem szakgtelen, a nem szakéértrtıı vevvevıı
ssúúlyos megtlyos megtéévesztvesztéése. Azse. Az efajtaefajta visszavisszaéélléések lehetetlennsek lehetetlennéé teszik a teszik a 
becsbecsüületes eszkletes eszköözzöökkel kkkel küüzdzdıı versenytversenytáársak eredmrsak eredméényes mnyes mőőkkööddéésséét t éés s 
a szolid versenyta szolid versenytáársakat hasonlrsakat hasonlóó versenyeszkversenyeszköözzöök igk igéénybevnybevéételteléére re 
avagy meddavagy meddıı kküüzdelemre kzdelemre kéésztetik (J. 1783sztetik (J. 1783--17/1925.)17/1925.)
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A vásárlásösztönzı módszerek A vásárlásösztönzı módszerek 
sikerének két titkasikerének két titka

•• 1. soha ne mondj el mindent, amit tudsz1. soha ne mondj el mindent, amit tudsz


