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TTéérkrkéép vagy p vagy úútveszttvesztıı??

•• Tilalmak (mit nem szabad) Tilalmak (mit nem szabad) éés els elııíírráások (mit sok (mit 
kell)kell)

•• ÁÁltalltaláánosnos,, áágazati gazati és médium specifikus és médium specifikus 
szabszabáályoklyok

•• EU szabEU szabáályok, nemzetklyok, nemzetköözi jog, tagzi jog, tagáállami llami 
normnormáákk

•• JogszabJogszabáályok, etikai normlyok, etikai normáákk

•• Kihez forduljak?Kihez forduljak?
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A kiindulA kiindulóópont: az UCP irpont: az UCP iráányelvnyelv

• A belsı piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint egyes 
irányelvek módosításáról szóló 2005/29/EK 
irányelv (UCP)

• Tagállami hatályba léptetés idıpontja: 2007. 
december 12.

• Csak természetes személy fogyasztók esetére

• Egy piac – egy szabály, áruk szabad áramlása
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Magyar Magyar életbe lépéséletbe lépés: 2008. szept. 1.: 2008. szept. 1.

•• A fogyasztA fogyasztóókkal szembeni tisztesskkal szembeni tisztesséégtelen kereskedelmi gtelen kereskedelmi 
gyakorlatokrgyakorlatokróól szl szóóllóó 2008. 2008. éévi XLVII. tv. (vi XLVII. tv. (Fttv.Fttv.))

•• AA gazdasgazdasáági reklgi rekláámtevmtevéékenyskenyséég alapvetg alapvetıı feltfeltéételeirteleirııl l éés s 
egyesegyes korlkorláátairtairóóll szszóóllóó 2008. 2008. éévi XLVIII. tvi XLVIII. töörvrvéény (ny (ÚÚj j 
ReklRekláámtmtöörvrvéényny))

•• A fogyasztA fogyasztóóvvéédelemrdelemrııl szl szóóllóó 1997. 1997. éévi CLV. tv. (vi CLV. tv. (FgytvFgytv..) ) 
mmóódosdosííttáása sa 

•• A tisztessA tisztesséégtelen piaci magatartgtelen piaci magatartáás s éés versenykorls versenykorláátoztozáás s 
tilalmtilalmáárróól szl szóóllóó 1996. 1996. éévi LVII. tv. (vi LVII. tv. (TpvtTpvt..) m) móódosdosííttáása sa 
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Az Fttv. szerkezeteAz Fttv. szerkezete

TisztessTisztesséégtelen kereskedelmi gyakorlat gtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmatilalma

1.1. GenerGeneráálklauzula lklauzula –– szakmai gondossszakmai gondossáág g éés s 
fogyasztfogyasztóói magatarti magatartáás torzs torzííttáása sa 

2.2. MegtMegtéévesztvesztıı/Agressz/Agresszíív kereskedelmi v kereskedelmi 
gyakorlat gyakorlat éés fogyaszts fogyasztóói magatarti magatartáás torzs torzííttáásasa

3.3. 31 k31 küüllöön nevesn nevesíített tisztesstett tisztesséégtelen gtelen 
gyakorlatgyakorlat
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Melyik hatósághoz forduljak? Melyik hatósághoz forduljak? 
Ki fog az ügyemben eljárni?Ki fog az ügyemben eljárni?

•• A versenyt érdemben érinti?A versenyt érdemben érinti?
–– Igen: GVHIgen: GVH

•• Kivétel: NFH/PSZÁF, haKivétel: NFH/PSZÁF, ha
–– Kizárólag más jogszabályban elıírt tájékoztatási Kizárólag más jogszabályban elıírt tájékoztatási 
kötelezettségkötelezettség

–– Kizárólag címke a megtévesztıKizárólag címke a megtévesztı

–– Nem: NFH/PSZÁFNem: NFH/PSZÁF

•• KetKet. áttételi szabályok („semmi nem . áttételi szabályok („semmi nem 
vész el)”vész el)”
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HatHatáásksköörmegosztrmegosztááss

A verseny A verseny éérdemi rdemi éérintettsrintettséégege
Fttv. 11. Fttv. 11. §§ (2) (2) –– taxattaxatíív v lista (a kereskedelmi gyakorlat lista (a kereskedelmi gyakorlat 

megjelenmegjelenéésséének helye szerint)nek helye szerint)
•• OrszOrszáágos mgos mőősorszolgsorszolgááltatltatóó
•• OrszOrszáágos terjesztgos terjesztééssőő nyomtatott sajtnyomtatott sajtóó
•• HHáárom megyrom megyéében vben véégzett direkt marketing tevgzett direkt marketing tevéékenyskenyséégg
•• HHáárom megyrom megyéében vben véégzett vgzett váássáárlrlááshelyi eladshelyi eladáássöösztsztöönznzıı

gyakorlatgyakorlat
Fttv. 11. Fttv. 11. §§ (1) (1) –– mméérlegelendrlegelendıı szempontokszempontok
•• a ka kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsereskedelmi gyakorlat kiterjedtséégege, vagy, vagy
•• aa vváállalkozllalkozáás netts nettóó áárbevrbevéételetele
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EgyEgyüüttmttmőőkkööddééss

•• „„KKíívvüüll””
–– CPCS, 2006/2004 EK rendeletCPCS, 2006/2004 EK rendelet
–– EgysEgysééges jogges jogéértelmezrtelmezéés ts táámogatmogatáásasa: : 
szemináriumok, informális egyeztetésekszemináriumok, informális egyeztetések

•• „„BelBelüüll””
–– GVH, NHH, PSZGVH, NHH, PSZÁÁF EgyF Együüttmttmőőkkööddéési si 
MegMegáállapodllapodááss

–– Napi szintő kommunikációNapi szintő kommunikáció


