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Paprikától az Almáig…és azon túl

1991 – kalocsai paprika
1992 – nyerési esély, házaló kereskedés

1995 – time-share szerződés
1998 – mobiltelefon szolgáltatás

1999 – gyógyhatás állítások
2000 – fogyasztói csoportok, áruházi promóciók

2005 – olcsó repülőjegyek, jelzáloghitelek
2007 – kombinált megtakarítási termék, hitelkártya költsége, kozmetikumok hatásai

2008 – KGFB költség, rákgyógyítás
2009 – CDO kötvények, becsalogató reklám

2010 – „magyar termékek”
2011-től – összehasonlító reklámok, benzin-megtakarítás, gyorskölcsön,
gyermekeknek szóló reklám, utazási költségek, megtévesztő számlák

2018 – digitális stratégia
2019 - véleményvezérek, online platformok (ingatlan, társkeresés,

szállásfoglalás, jegyértékesítés, fizetési szolgáltatások)
2020 – gyermekeknek szóló reklámok, COVID-19, globális

szolgáltatók gyakorlatainak vizsgálata
2021 – COVID-19, online platformok, e-kereskedők

2022 – zöld állítások, ismert személyek, egészségügyi
szakemberek ajánlásai, online fogyasztói vélemények



Mikor és hogyan avatkozzunk be?
Új kihívások – rendelkezésre álló eszközök

jogsértéseket/sérelmeket feltáró eszközök
pl. piackutatás, piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, külföldi tapasztalatok-, trendek-, 
tendenciák figyelése, sweep-ek 

versenyfelügyeleti eljárások (akár egyszerre több, azonos témájú versenyfelügyeleti eljárás indítása) 
- jogsértést megállapító/szankcionáló(pl. jogsértés megállapítása, bírság kiszabása, 

figyelmeztetés alkalmazása megfelelési programmal, ideiglenes intézkedés)
- reparáló (kötelezettségvállalás elfogadása )

eljárásokat követő fellépések 
pl. büntető feljelentés, cégbíróság-, hatóságok felé történő jelzések, peres eljárások, amicus
curiae közreműködések

eljáráson kívüli – akár aktív, beavatkozó jellegű, akár megfelelési törekvéseket ösztönző –
fellépések 

pl. versenypártolás, kommunikációs aktivitás, tudatosságot növelő tájékoztatások, soft law
típusú közlemények, iránymutatások, workshopok, szakmai szervezetekkel való 
együttműködések

Fellépés – idő/hatékonyság kérdése



Piacelemzés / Gyorsított ágazati vizsgálat

Piacelemzések

 Digitális összehasonlító eszközök – az első fogyasztóvédelmi tárgyú 
piacelemzés

 Online kereskedők adatvagyona - versenypolitikai és fogyasztóvédelmi 
közös piacelemzés

Gyorsított ágazati vizsgálatok

 Antigén gyorstesztek (Covid-19) - árak, forgalmazási gyakorlatok, 
kereskedelmi gyakorlatok elemzése

 Antitest gyorstesztek (Covid-19)- kereskedelmi gyakorlatok elemzése



 Online társkereső 
oldalak

 Sötét mintázatok

 Zöld állítások

 Fogyasztói 
vélemények



Pl.

Booking.com 

Szallas.hu 

Hermina

TheHut

Be2

Viagogo

AskBongo

BrightWhite

 Pszichés nyomásgyakorlás

 Azonnali döntéshozatalra késztetés, sürgetés

 Moderált fogyasztói vélemények

 Eredeti ár-akciós ár, árkedvezmény mértéke

 Weboldal, alkalmazás felépítése, vizuális kialakítása

 Ingyenes szolgáltatások/adattal fizetés

 Alapértelmezett beállítások

 Csepegtető árazás

Versenyfelügyeleti eljárások 
(digitális piacokat érintően) 



Ideiglenes intézkedés



Kötelezettségvállalás







Manna (VJ/140/2015)



„egy olyan fogyasztó a mérce, aki a sokféle, értelmi és érzelmi hatások által befolyásoltan, többek
között, de nem kizárólag az ésszerűség által meghatározottan hozza meg döntéseit.”
(VJ/140/2015.)

„Az eljáró versenytanács álláspontja szerint általánosságban elmondható, hogy az agresszív
kereskedelmi gyakorlatok, különösen pedig a pszichés nyomásgyakorlás esetében nincs jelentősége a
fogyasztói tudatosságnak (bár annak hiánya megkönnyítheti a nyomásgyakorlást), ugyanis a fogyasztó
zavarásának (elsősorban pszichés) eszközei bármely fogyasztóra egyformának hathatnak.

A pszichés nyomásgyakorlástól (lásd annak Fttv. mellékletében felsorolt eseteit) éppen azért indokolt
a fogyasztókat védeni, mert ezen eszközökre nem tud a fogyasztó felkészülni, nem tudja ezeket
racionálisan eljárva sem elkerülni (ide nem értve a fogyasztói bizalmatlanság nem kívánt eseteit),
hiszen ezen eszközök éppen hogy nem a józan észre, a racionális megfontolásokra, hanem az
érzelmekre, az érzésekre, a lelkiismeretre, a tudatalattira stb. hathatnak.”
(VJ/64/2017.)


