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Antonio Mancini a Nápolyi Egyetemen jogászként végzett 1986-ban és 1988-ban szerzett 

teljes jogú ügyvédi képesítést. 

Széleskörű tapasztalatra tett szert az AGCM-en, az Olasz Versenyhatóságon belül (1991 eleje 

óta a 287/1990-es számú törvény alapján ugyanazon intézet) mind versenyügyi, mind pedig 

fogyasztóvédelmi ügyekben, az alábbi pozíciókban: 

- koordináció a Fogyasztóvédelmi Főigazgatósággal 

- a Fogyasztóvédelmi Hiteligazgatóság igazgatója (2 évig) 

- a Fogyasztóvédelmi Telekommunikációs Igazgatóság igazgatója (5 évig) 

- több éven keresztül társigazgató és tisztviselő a Fogyasztóvédelmi- Igazgatóságon és 

Osztályon 

- tisztviselő számos Versenyigazgatóságban (az AGCM intézményesülése óta). 

Igazgatóként és vizsgálóként számos (formális döntésekkel és nagy horderejű bírságokkal 

zárult) vizsgálatot kísért figyelemmel az igen széleskörű, elsősorban fogyasztóvédelemre 

kiterjedő nemzeti végrehajtási rendszer keretében: mindez tisztességtelen üzleti 

magatartáshoz, megtévesztő b2b reklámokhoz és tisztességtelen szerződéses feltételekre 

vonatkozó EU szabályozáshoz kapcsolódott. Többek között az alábbi szektorokban 

foglalkozott fogyasztói panaszokkal és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal: nem 

kezdeményezett szállítás, távollévők közötti szerződések, mobiltelefonokhoz tartozó digitális 

tartalmak, szolgáltatás igénybevevőinek igen magas összegről szóló számlék kézhezvétele, 

címjegyzékeket üzemeltető társaságok megtévesztő gyakorlata, jogi garancia, „zöld” állítások, 

egészségre való hatásokkal kapcsolatos állítások, rulírozó hitelek, jelzálog hordozhatóság, 

pénzügyi szolgáltatások. 

Eme jogérvényesítési tevékenység során megpróbált szinergiákat kialakítani a 

fogyasztóvédelmi és versenyszempontú megközelítések között, különösen olyan „agresszív 

kereskedelmi gyakorlatok” esetén, amelyek a fogyasztók joginak akadályozásán alapultak és 

így a fogyasztóvédelmi jog alapján tisztességtelennek minősülnek (valamint közvetett 

hatásként a tisztességes versenyt is hátrányosan érintik):  

1) a fogyasztók jogait érintő ügyek, amelyek az egyik kereskedőtől a másikhoz való 

áttérést akadályozzák; 



2) árukapcsolást érintő ügyek a pénzügyi és biztosítási szektorhoz kapcsolódóan 

összekapcsolt kereskedelmi ajánlatok esetében. 

Tagja volt a fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételeit értékelő nemzeti bizottságnak 

(Union Camere Bizottság); a 29/2005/EU UCP irányelv átültetésére létrehozott bizottságnak; 

nemzeti szakértőként vett részt számos EU és nemzetközi projektben. Előadó versennyel és 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szemináriumokon és konferenciákon, számos publikációja 

jelent meg a fogyasztóvédelem területén. 

Mielőtt csatlakozott az Olasz Versenyhatósághoz 2 évig egy másik hatóság (Consob) 

tisztviselője volt: a tőkepiacok és pénzügyi szolgáltatások területén hatáskörrel rendelkező 

olasz szabályozó hatóságban illetve jogi tanácsadó volt az olasz szakmai szervezetben, a 

Confagricoltura-ban. 


