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Fogyasztóvédelem  

az élelmiszerek piacán 



Miről lesz ma szó? 

1. A fogyasztó szerepe a piaci verseny kialakításában és a fenntartásában: 

információkeresés és alternatíva értékelés 

2. Állami beavatkozás: fogyasztói döntések szabadságának védelme 

3. A Gazdasági Versenyhivatal feladatai és tevékenysége a 

fogyasztóvédelem területén 

4. Közösségi és hazai jogi szabályozás 

5. Élelmiszerekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő versenyjogi és 

fogyasztóvédelmi kifogások ismertetése, azok jogi megítélése, különös 

tekintettel az alábbiakra: 
• egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések (pl. magyar termék megjelölés, illetve 

erre utaló képi eszközök) élelmiszereken történő használata 

• készlethiány 

• egészségre ható tulajdonságra utaló, illetve gyógyhatásra utaló állítás alkalmazása a 

kereskedelmi kommunikációban 

• az „akár” szóval felvezetett reklámígéret 

6. Kérdések és válaszok 



Fogyasztói döntés 

 

 

probléma-felismerés szakasza:  

szükséglet, hiányérzet, vásárlási szándék 

ex ante hasznossági várakozások: szubjektív élvezeti érték + 
hasznavehetőségre irányuló elvárás 

ésszerű mértékű 
információkeresés 

A VÁLLALATOK ÉS AZ 
ALKALMAZOTT 
MARKETINGTECHNIKÁK 

a fogyasztó számára elérhető és 
ismert alternatívák azonosítása és 
értékelése 

fogyasztói döntés: 

alternatívák közötti választással a fogyasztó számára optimális 
megoldás megtalálása 

ex post értékítélet: fogyasztói elégedettség 



A fogyasztó szerepe a piaci verseny 

kialakításában és a fenntartásában 

• a fogyasztói döntés a gazdaság működésének egyik rugója, a fogyasztók a 

versenyfolyamatot aktívan formáló piaci szereplők 

• mit tehet a fogyasztó a versenyfolyamat kialakítása és fenntartása érdekében?  

          → él a kínálati oldal tagoltsága által nyújtott lehetőségekkel, vásárlásával 

 jutalmazza az alacsonyabb árat és magasabb minőséget nyújtó termelőt, 

 megvonja a bizalmát a rosszul teljesítőtől 

• a fogyasztók szabad és tudatos döntéseinek eredményeképpen növelhető a 

verseny 

• keresési folyamat kiindulópontja: szubjektív elemek által befolyásolt 

várakozások, vélekedések halmaza (a fogyasztói döntések értékelésénél el kell 

fogadni a szubjektív vélekedések létét) 

• a fogyasztó nem tökéletesen informált (információs aszimmetria) 

• a fogyasztó számára legelőnyösebbnek tűnő – céljainak, preferenciáinak és 

lehetőségeinek  legmegfelelőbb – alternatíva választása 

 



Átlagfogyasztó az élelmiszerek piacán: 

 

• gyakran hoz impulzus-döntést vagy rutindöntést: korlátozott vagy 

teljesen hiányzó tudatosság a döntés során  

• alacsony váltási költségekkel szembesül: ismétlődő fogyasztás 

esetén az eredeti döntés módosításának költsége elhanyagolható 

• tapasztalati jellegű áruk: az áru lényeges tulajdonságai a fogyasztói 

döntés meghozatalát (vásárlás, elfogyasztás) követően 

megismerhetővé válnak 

• a fogyasztók nem képeznek homogén csoportot: a GVH minden 

ügyben külön veszi figyelembe a fogyasztói tudatosság szintjét a 

vizsgált piactól és az érintett termék jellegétől függően 

 



Állami beavatkozás: fogyasztói döntések 

szabadságának védelme 

• a verseny tisztessége és a fogyasztóvédelem egymást átfedő területek 

• nem lehet hatásos a vállalkozások versenye, ha azt nem a valódi fogyasztói 

igények, az ezek alapján hozott informált, tudatos, szabad fogyasztói 

döntések vezetik 

• a fogyasztói döntés nem szabad, ha 

− a fogyasztó nem folytatja le a (piac és a termék sajátosságainak) 

megfelelő mértékű információkeresést 

− a vállalat tisztességtelenül (megtévesztő vagy agresszív módon) 

beavatkozik a fogyasztó információkereséséi folyamatába 

• információs aszimmetria 

• a GVH a fogyasztói döntés teljes folyamatát védi 

• a GVH figyelembe veszi a különböző marketing kommunikációs eszközök 

sajátosságait (alkalmazott reklámeszköz áteresztő képességét) 

 

 



Állami beavatkozás:  

fogyasztói döntések szabadságának védelme 

1. Tájékoztatási kötelezettségek előírása 

2. Tilalmazott tájékoztatási formák tárgy, megcélzott 

fogyasztói kör, illetve tartalom szerint 

 

A GVH a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra, a 

megtévesztő reklámra, a jogellenes összehasonlító reklámra és 

az üzletfelek tisztességtelen befolyásolására vonatkozó 

előírásokat (tilalmakat) ellenőrzi a közjog eszközeivel 

 



Fttv. végrehajtásáért felelős hatóságok 

  Pénzügyi szektor Egyéb szektorok 

A verseny érdemi 

érintettsége fennáll 
GVH GVH 

 

A verseny érdemi 

érintettsége nem áll fenn 

PSZÁF 

(Pénzügyi Szervezetek  

Állami Felügyelete) 

NFH 

(Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi 

Hatóság) 



Hatósági szervezetrendszer  

  reklám egyéb tájékoztatási formák 

B2C 

viszonyok 

GVH 

NFH 

PSZÁF 

GVH 

NFH 

PSZÁF 

B2B 

viszonyok 
GVH 

 

GVH 



Intézményi kapcsolatok 

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) + a 

népegészségügyi szakigazgatási szervek 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 



Mikor jár el a GVH? 

A verseny érdemi érintettsége esetén 

 

Fttv. 11. § (2): taxatív lista  

a kereskedelmi gyakorlat megjelenésének helye szerint: 

• országos műsorszolgáltató 

• országos terjesztésű nyomtatott sajtó 

• három megyében végzett direkt marketing tevékenység 

• három megyében végzett vásárláshelyi eladásösztönző gyakorlat 

 

Fttv. 11. § (1): mérlegelendő szempontok 

• kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége (földrajzi terület, időtartam) 

• a vállalkozás nettó árbevétele 



GVH – NFH hatáskörmegosztás 

NFH hatáskör: a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat kizárólag  

• a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon 

rögzítve (címkén) jelenik meg 

• a termékhez adott használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási 

jegyben jelenik meg, vagy 

• tájékoztatási követelmény megsértésével valósul meg 

 

DE: ha a címkén megjelenített kereskedelmi gyakorlat azonos 

formában és tartalommal más kommunikációs eszköz útján is 

megvalósul ÉS a gazdasági verseny érdemi érintettsége fennáll: 

→ a GVH bírálja el az e kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával a 

címkén elkövetett jogsértést is. 



A GVH fogyasztóvédelmi tevékenysége  

• piaci megközelítésű fogyasztóvédelem – piacok kínálati és 
keresleti oldala 

• a fogyasztó a piac szereplője 

• piaci kudarcok – a versenyfolyamatok  nem képesek a piac 
korrekciójára  

• egyik legfontosabb keresleti oldali kudarc: információs 
aszimmetria  

• elkerülhető és elkerülhetetlen információhiány: 

az előbbi csökkentésére való törekvés 

• cél: a fogyasztók érdekében jól működő piac 

 
                         

 



A GVH célja 

Az egyensúlyi állapot mindkét oldalon múlik: 

– keresleti oldal: elvárható információ keresés. 

– kínálati oldal: miközben a cél a keresési költségek és ezáltal az 

információs aszimmetria csökkentése, ne rontsák le az egyensúlyi 

állapotot információhiányos állapot mesterséges előidézésével. 

     

Ebből következik a GVH célja: 

– a keresleti oldalon a fogyasztói információ keresés támogatása, 

fogyasztói tudatosság növelése,    

– a kínálati oldalon a vállalkozások magatartásának befolyásolása, 

az elkerülhető információhiányos helyzetek szankcionálása 



A GVH eljárása I. 

Fogyasztóvédelmi eljárás hivatalból indul. 

 

Piaci jelzés előzheti meg: 

• Bejelentés: formalizált űrlap, elbíráláshoz szükséges lényeges 

adatokat tartalmazza, jogorvoslati jog 

• Panasz: tartalmi és formai követelmény nélküli jelzés, a panaszos 

tájékoztatása áttétel vagy versenyfelügyeleti eljárás indítása esetén 

 
 



A GVH eljárása II. 

Versenyfelügyeleti eljárás: 

1. Vizsgálói szakasz – vizsgálati jelentés 

 

2. Versenytanácsi szakasz 

Versenytanács döntése:  

• Megszüntetés jogsértés hiánya miatt 

• (Ideiglenes intézkedés) 

• Határozat 

              

Szankció: 

– Jogsértés megállapítása, 

– Bírság 

– Eltiltás 

– Kötelezés 

• Megszüntetés kötelezettségvállalással 

 

 
 



A GVH eljárása III. 

A kötelezettségvállalás intézménye  

• komolyabb beavatkozás nélkül is elérhető a kívánt hatás 

• ha az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás maga vállalja, 
hogy összhangba hozza magatartását a jogszabályokkal, és a 
közérdek hatékony védelme ily módon biztosítható, akkor a 
Versenytanács végzéssel, az eljárás egyidejű megszűntetésével 
a vállalás teljesítését kötelezővé teszi anélkül, hogy kimondaná 
a jogsértés megtörténtét 

• A GVH elnökének és a HVG Versenytanácsa elnökének 3/2012. 

számú közleménye a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése 

tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról: 
http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/21547566B761BF934.pdf 

  

http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/21547566B761BF934.pdf


A reklámozásra vonatkozó jogszabályi háttér 

Jogszabályi környezet változása 2008. szeptember 1-jén 

Unfair Commercial Practices irányelv (2005/29/EK)  implementációja  

(Az irányelv a maximum harmonizáció elvét követi → egységes tagállami 
előírásokat és jogalkalmazást céloz) 

 

 

Jogszabályi környezet az implementációt követően: 

1. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 

2. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény vagy Grt.)  

3. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény vagy Tpvt.)  

 

Folyamatosság a GVH joggyakorlatában: a Versenytanács korábbi 

ügyekben tett megállapításai a legtöbb esetben továbbra is érvényesek 



A magyar tájékoztatási szabályok általános 

rendszere 
 

 

 

• -  

 

Általános előírás  Speciális előírás  

Pozitív tartalmú 

előírás  

- Ágazati szabályok   

Negatív tartalmú 

előírás  

Fttv.  

Reklámtörvény  

Versenytörvény  

Ágazati szabályok:  
o A reklámozás tilalma 
o Tartalmi 

reklámtilalmak  



Az alkalmazott tájékoztatás jellege és a 

közzétételt meghatározó viszony szerint 

alkalmazandó jogszabályok 

  

reklám egyéb tájékoztatási formák 

B2C viszonyok 
 

Fttv. 3. § (1) - (4) bekezdés →  kereskedelmi gyakorlat 
 

Grt. 13. §  → összehasonlító reklám 

B2B viszonyok  

Grt. 2. § és 12. §  

→ megtévesztő reklám 

 

Grt. 13. §  

→ összehasonlító reklám 

 

Tpvt. 8. § - 10. §  

→ üzleti döntések 

tisztességtelen befolyásolása  



Ágazati szabályok: 
 

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény  

(rövidítésekben: Éltv.) (46) 

• az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM 

együttes rendelet 

• a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet 

• az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

• egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő 

használatáról szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet 

• az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 

13.) EüM-FVM együttes rendelet 



Ágazati szabályok: 

• az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerek címkézésére, 

kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve 

• az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról 

és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 

2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 

• az Európai Parlament és a Tanács az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. 

december 20-i 1924/2006/EK rendelete 

• a Bizottság a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a 

gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, 

egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének 

megállapításáról szóló, 2012. május 16-i 432/2012/EU rendelete 



Az Fttv. anyagi jogi szabályainak szerkezete:  
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma [3. § (1) bekezdés] 

 

 
Generálklauzula 

Megtévesztő és 
agresszív 

kereskedelmi 
gyakorlat  

Feketelista  



Az Fttv. tilalmi rendszere – generálklauzula 

Generálklauzula  

[3. § (2) bekezdés] 

 

Tényállási elemek:  

(1) szakmai gondosság követelményének való megfelelés  

(ésszerűen elvárható szintű szakismeret és jóhiszeműség és 

tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondosság) 

(2) fogyasztó ügyleti döntésének torzítására való alkalmasság  
 

 



Az Fttv. tilalmi rendszere – aktív és passzív 

megtévesztő kereskedelmi gyakorlat tilalma 

Megtévesztő tevékenység (6. §) Megtévesztő mulasztás (7. §) 

Tényállási elemek 

(1) Valótlan információ közzététele,  vagy 

valós tény oly módon történő megjelenítése, 

amely alkalmas arra, hogy a fogyasztót 

megtévessze, 

(1) Jelentős információ elhallgatása, elrejtése, 

vagy annak homályos, érthetetlen, 

félreérthető vagy időszerűtlen módon történő 

rendelkezésre bocsátása, 

(2) amely a fogyasztót olyan ügyleti döntés 

meghozatalára készteti, mait egyéként nem 

hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

(2) amely a fogyasztót olyan ügyleti döntés 

meghozatalára készteti, mait egyéként nem 

hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

 

Jellemző problémák: 

előnyök: „akár”, akciós ár, származási hely (magyar 

termékes ügyek), egészségre gyakorolt hatás, 

piacelsőségi állítások, stb. 

 

Jellemző problémák: 

Apróbetű, utólagos tájékoztatás, integrált 

kommunikációs kampányok. 

 



Az Fttv. tilalmi rendszere – agresszív 

kereskedelmi gyakorlat tilalma (8. §) 

Tényállási elemek 

(1) A fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságának 

jelentősen korlátozása, illetve lehetőségének a tájékozott döntés meghozatalára (pszichés 

vagy fizikai nyomásgyakorlással - akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet 

kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén), 

(2) amely a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként 

nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

 
Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gyakorlat agresszív-e, figyelembe kell venni a 

következőket: 

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

b) 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 Fttv. tilalmi rendszere – feketelista 

31 külön nevesített,  

„minden körülmény között” tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat: 

 

• megtévesztő kereskedelmi gyakorlat  (1-23. pontok) 

• agresszív kereskedelmi gyakorlat (24-31. pontok) 
 

 



Ésszerűen eljáró átlagfogyasztó I. 

• az átlagfogyasztókra vonatkozó vizsgálat nem statisztikai alapú 

vizsgálat (Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelvének 

(UCP Irányelv) 18. preambulumbekezdése) 

• a nemzeti bíróságok és hatóságok – az Európai Bíróság 

esetjogának figyelembevételével – saját mérlegelési jogkörükben 

határozzák meg az átlagfogyasztó adott esetben tanúsított 

jellegzetes viselkedését  

• a fogyasztói tudatosság növekedése egy adott piacon megváltozott 

jogalkalmazást vonhat maga után 

 



Ésszerűen eljáró átlagfogyasztó II. 

• a reklámok valóságtartalmában fenntartás nélkül megbízó fogyasztó 

racionális fogyasztónak minősül 

• ésszerűen jár el az a fogyasztó, aki nem kételkedik a reklámok által 

nyújtott tájékoztatásban, a reklámozó szavahihetőségében, hanem 

a reklámokat egy ésszerűen költséghatékony tájékozódási 

folyamatban az üzleti tisztesség követelményeinek 

érvényesülésében bízva kezeli 

• az ésszerűen eljáró fogyasztótól nem azt kell elvárni, hogy 

ellenőrizze a reklámokban szereplő információ helytállóságát 

• a reklám egyik funkciója éppen az, hogy az információs aszimmetria 

feloldására költséghatékony megoldásokat keres  

 

 



Magyar termékes ügyek 

Vj-88/2010. –    Hansa-Kontakt Kft.  

  (bírság: 5 millió Ft, Fővárosi Törvényszék  

  helybenhagyta, jogerős) 

Vj-8/2011. – Aldi 

  (bírság: 15 millió Ft, Fővárosi Törvényszék  

  helybenhagyta, jogerős) 

Vj-17/2011. – Auchan 

  (bírság: 10 millió Ft, Fővárosi Ítélőtáblán folyamatban 

  lévő per) 

Vj-21/2011. –   SPAR 

  (kötelezettségvállalás) 

Vj-18/2012. –    Penny Market 

  (bírság: 5 millió Ft) 



Vj-88/2010. – Hansa-Kontakt Kft.  

Tényállás: a Hansa-Kontakt Kft. a 2010. április 1. és 10. közötti 

időszakra vonatkozó reklámkiadványban a Szerencsi Party étbevonót 

és a Tomi Kristály (color és white) mosóport, illetve a 2010. május 6. és 

15. közötti időszakra vonatkozó reklámkiadványban az ERU Camping 

teavajat „magyar termék” felirattal és nemzeti zászlóval hirdette, 

miközben e termékek származási helye nem Magyarország 

 

GVH döntése: önmagában az hogy egy külföldön gyártott fogyasztási 

cikk hagyományos magyar márkanévvel kerül forgalomba, nem teszi a 

csomagolásán külföldi származási hellyel megjelölt árut „magyar 

termékké” 

Jogsértés megállapítása, bírság: 5 millió Ft 



Vj-88/2010. – Hansa-Kontakt Kft.  

Fővárosi Törvényszék ítélete (3.K.33.882/2011.), 2012. április: 

• a magyar termék fogalom egyfajta objektív és szubjektív többlettartalmat 

jelenít meg 

• a magyar jelző használata az emberek nagy részében összetett 

fogalomrendszert és kötődést jelent 

• a vásárlók egy része tudatosan érzékeny és fogékony a magyar termék 

piaci helyzetére, szerepére, tudatosan keresi ezeket a termékeket 

• önmagában azon hivatkozás, hogy márkanév eredetileg magyar terméket 

jelölt, nem elegendő e körben 

• pontosan azon okból, hogy jogszabály jelenleg nem határozza meg, nem 

definiálja a magyar termék fogalmát, a magyar termékjelző használatánál 

fokozott körültekintéssel kell eljárni, nem lehet azt ok nélkül, parttalanul 

pusztán egy névazonosságra alapítva alkalmazni 



Vj-8/2011. – Aldi 

Tényállás: az Aldi 2010. január 1. és 2011. február 4. között kereskedelmi 

kommunikációiban a nemzeti színekkel kísért „magyar minőség” állítást alkalmazta  

GVH döntése:  

• élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos ügyleti döntések meghozatalakor az 

összetétel, alapanyag döntő jelentőségű  

• a vizsgált állítás nem egyszerűen magyar jellegre, hanem „magyar minőségre” utal, 

mely minőség élelmiszerek esetén nemcsak az előállítás szakszerűségére, hanem a 

termék belső tulajdonságainak a hazai jelleggel összefüggő jó minőségére, 

egészségügyi szempontból biztonságos voltára is utal 

• az Aldi a „magyar minőség” állítást úgy alkalmazta, hogy az állítás valóságtartalmáról 

nem győződött meg (nem rendelkezik egyértelmű, írásba foglalt kritériumokkal annak 

eldöntésére, hogy egy adott termék mikor tekinthető magyarnak)  

• a szakmai gondosság követelményébe beletartozik, hogy a „magyar minőség” jelölés 

alkalmazása egy előzetesen rögzített, az egész szervezetre kiterjedően 

következetesen alkalmazott követelményrendszer alapján történjen, amely 

élelmiszerek esetében legalább a termék gyártási / származási helyére, illetve 

alapanyagainak eredetére figyelemmel van 

Jogsértés megállapítása, bírság: 15 millió Ft 



Vj-8/2011. – Aldi 

Fővárosi Törvényszék ítélete (3.K.34.384/2011.), 2012. november: 

• elfogadta a bíróság a GVH azon álláspontját, hogy a „magyar minőség" szempontjából az 

összetétel, az alapanyag döntő jelentőségű 

• a „magyar minőség" jelző egyfajta hazai jelleget, magyarországi értékteremtést, magyar 

előállítási-technológiai körülményeket feltételez 

• a „magyar minőség" komplex fogalom, relevánsán eltér a magyar termék kategóriától 

• önmagában a felek közötti jogvita is bizonyítja, hogy mennyire nem egyértelmű a fogalom 

tartalmának értelmezése, vagyis egyértelműen a fogyasztót is megtéveszthette adott 

esetben a megjelölés 

• a vállalkozás által hivatkozott informális eljárásrend gyakorlatilag számtalan esetben a 

beszerzők és a vállalkozás alkalmazottainak szubjektív értékítéletétől teszi függővé a jelző 

használatát   

• nem volt olyan kialakult, írásban rögzített belső eljárásrend, ami az adott minősítés 

használatával kapcsolatos koherens, jogszerű kereskedelmi gyakorlat biztosítékául 

szolgálhatott volna 

• jogszabályi előírások hiányában csak akkor alkalmazható ilyen jelölés, ha kétséget 

kizáróan bizonyossá tehető az okszerű és megalapozott alkalmazás 
 



Vj-17/2011. – Auchan 

Tényállás: az Auchan a 2010. augusztus 6-ától 12-ig terjedő 

időszakban közreadott tájékoztatásaiban bizonyos termékei kapcsán 

az „Auchan Hungarikum” feliratot és a virágmintás magyaros grafikai 

motívumot alkalmazott 

 

GVH döntése: az Auchan magyar népi motívumok, piros és zöld 

színek, valamint az „Auchan Hungarikum” szlogen alkalmazása révén 

valótlanul keltette azt a látszatot a fogyasztóban, hogy magyar termék 

megvásárlására nyílik lehetősége, miközben azok magyar volta nem 

került bebizonyításra, illetőleg néhány termékről bebizonyosodott, hogy 

nem Magyarországon készült 

 

Jogsértés megállapítása, bírság: 10 millió Ft. 

Fővárosi Ítélőtáblán folyamatban lévő per 



Vj-21/2011. – SPAR 

Tényállás: a  SPAR a 2010. július 29-től augusztus 4-ig tartó időszakban a 

lengyelországi származási helyű Cheeseland kördobozos ömlesztett sajtot a 

„magyar termék” felirat és a nemzeti színek együttes alkalmazásával hirdette; a 

2010. augusztus 12-től 18-ig terjedő időszakban a németországi származási 

helyű Cheeseland Trappista sajtot kiemelt méretű fotóval, szintén a „magyar 

termék” felirat és a nemzeti színek együttes alkalmazásával hirdette 

 

GVH döntése:  

• a közérdek leghatásosabban a vállalkozás által tett kötelezettségvállalás 

elfogadásával biztosítható 

• a vizsgálandó és rögzítendő adatok részletes felsorolása biztosítja, hogy a 

termék és élelmiszer esetén az alapanyag magyar származása kapcsán 

nem lehet mechanikusan eljárni 



Vj-21/2011. – SPAR 

A Versenytanács az eljárást megszüntetette, egyben kötelezte a SPAR-t a következő vállalásai teljesítésére:  

a) a „magyar termék” megjelölést kizárólag olyan termék esetében alkalmazza, amely termékek (az alább 

ismertetett módon beszerzett információk alapján)  

 - származási helye igazoltan Magyarország, továbbá 

 - jellemző – a minőséget befolyásoló – alapanyagai magyarok (feldolgozott élelmiszerek esetén), 

b) a „magyar termék” megjelölést csak akkor használja, ha azt megelőzően a termék beszállítója – teljes 

bizonyító erejű okiratban – nyilatkozott arról, hogy  

 - a termék származási helye Magyarország (azon belül megjelölve a helyiségnév, cégnév, 

 székhely/telephely/egyéb kapcsolat), és  

 - feldolgozott élelmiszerek esetén a termék jellemző – a minőséget befolyásoló – alapanyagai 

 magyarok, tételesen felsorolva az alapanyagokat, előállítóikat és az előállítás Magyarországon 

 belüli helyszínét, 

c) a termék csomagolásán feltüntetett információk és a termék gyártójánál végzett helyszíni audit révén a 

„magyar termék” megjelölés használatának megkezdése előtt – és azt követően rendszeresen, de legalább 

évente egy alkalommal audit révén is – ellenőrzi, hogy a szállító által nyilatkozatban vállalt magyar 

származást igazoló tényezők valóban megvalósulnak-e.  

Kizárólag ezen feltételek együttes teljesítése esetén alkalmazza a „magyar termék” megjelölést mindaddig, 

amíg a jelölés alkalmazhatóságának feltételeit részletesen szabályozó jogszabály(ok) hatályba nem lép(nek). 



Vj-18/2012. – Penny Market 

Tényállás: a Penny Market „magyar termék” megjelölést alkalmazott 2010. július 1. és 2012. 

február 28. között (ide nem értve a 2011. január 2. és 19., valamint a 2011. november 3. és 

2012. február 22. közötti időszakokat) reklámeszközein, miközben egyes termékek származási 

helye nem Magyarország volt 

 

GVH döntése: a Penny Market úgy alkalmazott „magyar termék” megjelölést, hogy a 

gyakorlatával nem volt tekintettel a „magyar termék” fogalom lehetséges fogyasztói 

értelmezésére; valamint saját, rögzített követelményrendszerét sem követte maradéktalanul.  

A Penny Market a „magyar termék” megjelölés bevezetésekor a piaci gyakorlattól eltérően 

protokollban fektette le a megjelölés alkalmazásának szempontjait, DE 

• a vállalkozás által csatolt és a vizsgált időszakban elismerten alkalmazott két szabályzat, 

amely a magyar termék megjelölés használatakor nem vette figyelembe a lehetséges 

többféle fogyasztói értelmezést (ideértve a leggyakoribb fogyasztói értelmezést, az 

alapanyag származási helye szerinti megközelítést is), mivel a két szabályzat döntően a 

kereskedelmi célú származási hely fogalomból indult ki 

• a származási hely megjelölése során – éppen a legérzékenyebb vitás esetekben – helye 

maradt az egyedi mérlegelésnek 

Jogsértés megállapítása, bírság: 5 millió Ft 



Készlethiány I. 

Fttv. feketelista 5. pont: csalogató reklám  

 

A jogsértés megállapításának tényállási elemei: 

• a kereskedelmi gyakorlat áru meghatározott áron való vásárlására 

felhívásnak minősül 

• a vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy 

– az adott árut vagy 

– az azt helyettesítő árut 

• a kínált áron nem fogja tudni (az árura, a vonatkozó kereskedelmi 

kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra figyelemmel) megfelelő 

időtartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól 

beszerezni, és 

• ezt a körülményt a vállalkozás elhallgatja a fogyasztók elől 



Készlethiány II. 

• a vállalkozással szemben felróható, ha a beszállítások során 

szisztematikus késedelem mutatkozik, a rossz beszállítás miatt 

rendszeresen áruhiány lép fel, és ezt a vállalkozás a tájékoztatás 

tartalmának meghatározásakor figyelmen kívül hagyja 

• önmagában „a készlet erejéig” és más hasonló tartalmú kijelentések 

alkalmazása nem mentesít a jogsértés alól 

• összehasonlításra alkalmas adatsorok: fogyasztói érdeklődés 

korábbi hasonló akció alatt, KIV.:  

− az akció körülményeiben lényeges változás van, pl. szezonon 

kívüli időszak;  

− a vállalkozás az előző, hivatkozási alapul szolgáló akcióban 

irreálisan alacsony készlettel rendelkezett az áruból 



Készlethiány III. 

DE: létezik nem jogsértő készlethiányos állapot 

 az Fttv. mellékletének 5. pontjából nem lehet „készlet-garanciát” 

levezetni, azaz az Fttv. mellékletének 5. pontjára alapítottan nem 

várható el a vállalkozástól, hogy az adott időtartam (így különösen 

az akció teljes ideje) alatt garantálja a reklámozott vagy az azt 

helyettesítő áru szolgáltatását 

 a fogyasztónak nincs alanyi joga arra, hogy a kommunikációs 

eszközben reklámozott terméket az ott meghatározott időtartam 

alatt megvásárolhassa (utolsó napok) 

 az Fttv. mellékletének 5. pontja azt a követelményt fogalmazza meg, 

hogy a vállalkozás megfelelően készüljön fel a kereskedelmi 

kommunikációban tett ígéret teljesítésére 



Egészségre ható tulajdonságra utaló, illetve 

gyógyhatásra utaló állítások 

Egészségre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, 

sugallja vagy sejteti, hogy az adott termék, termékcsoport vagy annak 

valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van. 

 

Gyógyhatásra utaló állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, 

sugallja vagy sejteti, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az 

emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 

gyógyítására. 



Élelmiszerekkel kapcsolatban tett 

gyógyhatásra utaló állítások  

Éltv. 10. § (3) és (4) bekezdése: 

Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, valamint az 

élelmiszerekre vonatkozó reklám - ha jogszabály vagy közvetlenül 

alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem rendelkezik - nem 

tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására 

vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen 

tulajdonságok meglétének benyomását. 

 

Kiv.: különleges táplálkozási célú élelmiszerek, engedélyeztetési 

eljárást követően. 

 



Élelmiszer és egészség közötti összefüggésre 

utaló állítások 

Az 1924/2006/EK rendelet IV. fejezete 10. cikkének (1) bekezdésében 

rögzített főszabály szerint tilos az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása. 

A kivételek rendeletben rögzített konjunktív feltételei, hogy 

• azok a II. fejezetben foglalt általános követelményeknek és 

• a IV. fejezetben foglalt különös követelményeknek megfeleljenek,  

• azokat a rendelettel összhangban engedélyezzék, és 

• azok a 13. és 14. cikkben meghatározott engedélyezett állítások listáján 

szerepeljenek, 

• figyelemmel a 28. cikk (5) és (6) bekezdésében leírt kitételekre is. 

A 432/2012/EU rendelet: a 1924/2006/EK rendelet az általános tudományos 

bizonyítékokon alapuló egészségre vonatkozó állításokat tartalmazó 13. cikk 

(3) bekezdése szerinti lista első körben értékelt egészségre vonatkozó állításait 

tartalmazza.  



Élelmiszer és egészség közötti összefüggésre 

utaló állítások igazolása 

Egy állítás GVH előtti eljárásban történő igazolása nem vezethet olyan 

eredményre, amely (következményeit is tekintve) ellentétes a 

vonatkozó ágazati jogi szabályozással. 

Egy, a GVH előtt folyamatban lévő eljárás nem eredményezheti, hogy  

• az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy 

kezelésére vonatkozó tulajdonságot lehetne tulajdonítani → az erre 

irányuló bizonyítási kísérlet a GVH eljárása szempontjából 

irreleváns 

• az élelmiszernek egészségre vonatkozó állítás lenne tulajdonítható 

a jogszabályok által rögzített feltételek teljesülésének hiányában, a 

jogszabályokban megszabott eljárásrend tiszteletben tartásának 

mellőzésével  →  rendeleteknek való megfelelés igazolása 



Az „akár” szóval felvezetett reklámígéret I. 

 az ár a fogyasztó számára az eligazodást jelentő legfontosabb 

mérce 

 Nemcsak egy adott áru tényleges fogyasztói ára, hanem a 

megtakarítás mértéke – azaz valamely árkedvezmény feltüntetése – 

is jelentős befolyásoló tényező lehet 

 az „akár”, illetve a „maximális” szavak tájékoztatásokban való 

alkalmazása a tájékoztatásban megfogalmazott ígéret 

szempontjából nem egy elméleti, hanem egy reális lehetőséget kell, 

hogy jelentsen 

 a feltételek megismerhetősége és a feltételek teljesülésének 

realitása alapján ítélhető meg az „akár” tájékoztatás jogszerűsége 



Az „akár” szóval felvezetett reklámígéret II. 

Nem versenyjogi elvárás, hogy az „akár” szóval megjelenő ajánlat 

automatikusan érhető legyen, azaz minden esetben megvalósuljon. 

DE: az „akár” fordulatot használó reklám megtévesztőnek minősülhet abban az 

esetben, ha 

• a tájékoztatást közzétevő vállalkozásnak nincs olyan terméke, melyre a 

hirdetett mérték jellemző ( azaz egy fogyasztó számára sem reális 

lehetőség) 

• a reklámban kiemelten megjelenő – elsősorban ár/árjellegű - főüzenetet a 

kevésbé hangsúlyosan, elszakítottan megjelenített feltételek lényegesen 

módosítják 

• a feltüntetett mérték csak szélsőséges esetben, a vizsgált 

terméktulajdonság tekintetében atipikus fogyasztói kör számára elérhetően 

érvényesül 



www.gvh.hu 

 
 

GVH által követett alapelvek: 

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&pg=95&m5_doc=4880&m92_act=1&st=1 

 

A GVH Versenytanácsának elvi állásfoglalásai: 

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=1&pg=42&m5_doc=8106&m251_act=5 

 

A Versenytanács versenyfelügyeleti eljárásokban meghozott döntései: 

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=1&pg=10&m17_act=3  



 

Köszönöm a figyelmet! 

Köcse Ildikó 

06 1/472 8975 

kocse.ildiko@gvh.hu 

www.gvh.hu 
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