
 

 

 

Mozgáskorlátozott embereket kihasználó cégeket bírságolt a GVH 

 

A Gazdasági Versenyhivatal maximális mértékű versenyfelügyeleti bírságot szabott 

ki a PRO-VALETUDO Kft.-re, a PVO Retails Hungary Kft. -re (f.a.) és a Monus 

Global Kft.-re, mert tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak 

kiszolgáltatott fogyasztókkal szemben. A hatóság egyúttal versenyjogi megfelelési 

program kidolgozására is kötelezte e vállalkozásokat.  

A három, azonos vállalkozáscsoportba tartozó cég képviselői mozgáskorlátozottakat és 

végtaghiánnyal élőket kerestek fel a lakásukon, kórházakban, valamint idősotthonokban, 

és igyekeztek rábeszélni őket gyógyászati segédeszközök (protézisek, gyógycipők) 

megrendelésére, illetve felíratására. A fogyasztóknak nem feltétlenül volt szükségük a 

fent sorolt eszközökre: sokan közülük például képtelenek lettek volna azok használatára 

egészségi állapotuk miatt. Kiszolgáltatottságukra alapozva ugyanakkor a vállalkozások – 

pszichés nyomásgyakorlással, illetve kihasználva az értékesítés körülményeit, időzítését 

és helyszínét – olyan döntésekre késztették őket, amelyeket egyébként nem hoztak volna 

meg. 

Az eljárásban a hatóság azt is megállapította, hogy a vállalkozások több esetben a cég 

„ajándékaiként”, ingyenes szolgáltatásaként tüntették fel a közgyógyellátás keretében 

térítésmentesen járó eszközöket az erre jogosultak számára. A három társaság továbbá – a 

fogyasztói jelzések, panaszok ellenére – nem az elvárható szintű szakmai gondossággal 

járt el a legyártott termékek minősége, alkalmazhatósága, a garanciális igények 

érvényesíthetősége ellenőrzésekor, sőt, a feltártak nem csupán egyedi esetek voltak, 

hanem rendszerszintű problémákra hívták fel a hatóság figyelmét a cégek panaszkezelési 

és garanciális teljesítésével kapcsolatban. 

A jogsértések feltárásában a GVH szorosan együttműködött a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel.  

A versenyhatóság a bírság megállapításakor kiemelten vette figyelembe az érintett 

fogyasztói kör sérülékenységét. Súlyosító körülményként értékelte azt is, hogy a jogsértő 

kereskedelmi gyakorlat társadalombiztosítási célú közpénzek szükségtelen kifizetését is 

eredményezte. A GVH ezért a törvényben meghatározott maximális mértékű bírságot, 

összesen 49 millió forintot szabott ki a három cégre. 

A Hivatal döntésében e mellett arra kötelezte a vállalkozásokat, hogy két hónapon belül 

alakítsanak ki a jogszerű működésük feltételeit biztosító belső eljárásrendet, amelyet a 

későbbiekben alkalmaznak. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/23/2016.  

Budapest, 2019. január 16. 

Gazdasági Versenyhivatal 
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Információ a sajtó részére: 

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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